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Lau  jusa voĉdonado de la Delegitoj 

de U. E. A. la kotizajo por 1910 estas 

fiksita je 36 §  kiel antaŭe.

De n u n  la Subfako Ekspedado de 

U. E. A. estas en Geneve, IO, rue 

de la Bourse, de kie oni povas ricevi 

ne n u r  esperantiajojn sed ankaŭ ĉius- 

pecajn libro jn , revuo jn  k. a.

HZIjKIU KUJ I M U O J
Dum la kongreso cii Barcelono, 

mi havis la honoron esli elektita de 

la Internacia Instituto de Esperanto 

por ekzameni la kandidatojn, kiuj 

celis la duagradan diplomon kaj la 

profesoran diplomon. La impreso 

estis por mi, kiel por ĉiuj ĉeestantoj, 

tute nova, ĉar chle ĝis nun neniam 

okazis en la mondo tia ekzamenado, 

cu kiu la jugantaj, same kiel la kan

didatoj, apartenis al plej diversaj 

nacioj kaj lingvoj. Mi devas tuj diri 

ke tiu impreso estis generale tre bona. 

La ekzamenitoj estis demanditaj nur 

en Esperanto pri la lingvo, pri ĝia 

literaturo, pri ĝia historio, kaj ankaŭ 

pri la nuna organizo de la Esperan

tista movado : preskaŭ ĉiuj perfekte 

komprenis ĉiujn demandojn kaj res

pondis per Iliia kaj korekta Espe

ranto. Ankaŭ la elparolado estis tre 

kontentiga; apenaŭ oni povas fari 

la kutimajn kritikojn, ke angloj 

ofte ne bone, kaj penade, pronuncis 

la vokalojn; ke tro multe da nordaj 

francoj ne taŭge akcentis; ke kelkaj 

hispanoj ne jam  hone sukcesis eljeti 

la sonon « j ». Sed tio estas ja  deta

laj malperfeklajetoj, kiujn zorgemaj 

profesoroj kaj penemaj lernantoj 

facile povos forigi.

Mi nun volas cefe atentigi la le

gantojn pri tio, ke la ekzamenoj de 

la Instituto prezentas karakteron tre 

malsim ilan je tiu de la ĝisnunaj es

perantaj ekzamenoj. Rilate al tiuj 

lastaj, Esperanto estas lingvo kaj 

nur lingvo : ili celas nur atesti per 

iu diplomo ke la ekzamenilo estas 

Esperantisto laŭ la senco de la Bu

lonja Deklarajo, t. c. ke li lernis la 

lingvon, povas ĝin legi, skribi, pa

roli kaj sekve ĝin uzi por kiu ajn celo. 

Povas do esti, ke oni ricevis tian 

d i p l o m o n ,  kaj ke oni estas tiel fremda 

rilate al Esperantismo, ĝia interna 

• ideo, ĝia socia rolo, kiel ekzemple 

Brazilano, diplomita de brazila ler

nejo pro sia scio de germana lingvo, 

povas esti fremda rilate al Germa

nujo kaj germana kulturo.

Lar, por koni iun popolon kaj 

ĝian kulturon lute ne estas sufiĉe 

scii ĝian lingvon : estas necese an

kaŭ koni la ĉefverkojn de ĝia litera

turo, ĝian historion, giajn tradiciojn, 

giajn legojn. Tute same, por koni la 

esperantistan popolon, tute ne su

ldas koni la elementojn de Espe

ranto kiuj kuŝas en la diversaj gra

matikoj kaj vortaroj : estas necese 

havi ankaŭ kelkan scion pri la nomoj

de Kabe, de (irabowski,de Vallienne 

kaj pri ilia rolo en la naskigo de 

nia Esperanta literaturo, pri la unuaj 

malfacilaj jaroj de la disvastigo de 

nia afero, kiel ankan pri la gloraj 

tagoj de Boulogne, de (ieneve, de 

Cambridge, de Dresden kaj de Bar

celono ; ankan estas eble nek ignori 

la ekziston kaj la rolon de la Centra 

olicejo kaj de la Akademio, nek la 

organizon de niaj propagandaj aŭ 

fakaj societoj, nek la principojn, la 

celon kaj servojn de Universala Es- 

pcranto-Asocio.

Aliparte, ĉu ni ne audas ĉiutage, 

ke esperantistoj ne volas aŭtokra- 

tajn estrojn, ke ili mem volas, ordigi 

siajn aferojn laŭ liberalaj kaj demo

krataj principoj? Por ke tio ne estu 

nur vanaj deziroj kaj farigu realajo, 

por ke, en okazo de krizo en nia 

afero, niaj samideanoj ne sekvu, 

kiel blinda safaro, perfidajn paktis

tajn, estas necese ke ĉiu vera espe

ranlisto akiru elementan scion jiii 

la historio de nia movado, pri gia 

organizo, pri ĝiaj tradicioj kaj ten

dencoj. Estas do devo por ĉiu espe

rantista societo doni al siaj membroj 

tiun scion. En liii grava tasko la In

ternacia Instituto de Kiesperanto ilin 

hei jios Iau sia tula povo.

Mi devas konfesi ke la laboro estas 

granda. Pri tio mi facile konvinkigis 

dum la ekzamenoj en Barcelono. 

Nia literaturo estas tro mal mii lte 

konata. Kelkaj kandidatoj sen

honte konfesis ke ili nur ceestis kur

son kaj neniam legis esperantan li

bron. Sed cefe pri historio kaj orga

nizo de Esperantismo ini andis stran

gajn respondojn. Unu kandidato 

diris ke Esperanto estas kreita en 

1900, alia eĉ ne sciis kiom da Espe

rantistaj kongresoj jam  okazis kaj 

kie ili okazis, kaj alia ankaŭ dekla- 

riskela Prezidanto de Cantra Oficejo 

estas S-ro Cart! Eine — io pli grava 

— kandidatoj cl la sama urbo,deman

ditaj p r ila  rolo de la Esperanta Aka

demio, respondis : « — Enkonduki 

reformojn kaj plibonigojn en lingvon, 

Sinjoro. Nu, en kiu libro vi legis 

tion? -Ne en libro, Sinjoro, Mi nenian 

legis esperantan libron? Cu do en iu 

gazeto? — Ne Sinjoro, mi ne legas 

gazetojn esperantistajn? — Nu, kiel 

vi scias pri tio? La prezidanto de 

nia Federacio, Sinjoro, tion diris al

n i ! »

Estas esperinde ke, estontece, pli 

bonaj cstos la respondoj kaj pli m ul

taj la kandidatoj kiuj sukcese ple

numos la ekzamenon. Por lio estas 

necesege ke la profesoroj alfaru sian 

kurson al la programo de la Instituto. 

Por Ia gramatiko ili ne uzu tro da 

tempo; ili. post malmulte da lecio

noj eniru en la praktikon cle la lingvo, 

instruante per ĝi, pri la esperanta 

literaturo, la historio de nia movado, 

gia organizo. Tiel la kursoj farigos 

pli vivplenaj, pli interesaj, pli utilaj 

por la lernantoj, kaj la ekzamenoj 

plenumitaj ĉe la lino de tiuj kursoj 

prezentos pli da garantio, ne nur pri

Ia lingvo sed ankan pri la Esperan

tisma kapableco de la diplomitoj. Sed 

Ia unuaj lernantoj devas esti la pro

fesoroj mem. Ili akiru la konojn ne

cesajn por fari tiun kursojn ĉu per 

privataj legadoj, ĉu sin turnante al 

la Instituta kiu organizas por Uo 

lecionojn per korespondado. Fine 

por ili, kiel porla lernantoj, mi espe

ros ke baldaŭ estos eldonataj pri tiuj 

diversaj temoj, bonaj lernolibroj, iie 

kleraj autoroj, kiuj tiel forigos gra

van mankon en nia Esperanta li

braro.

T h . R o u s s e a u .

SOCIA VIVO

G E O G R A F IO

Kelkaj notoj p r i U rugvajo

Urugvajo eslas malgranda lando en la 

sudorienta parto de Sud-Ameriko, inter 

Brazilo kaj Argentino, kuŝanta sur la norda 
bordo de la rivero « La Plata » kiu estas 

la plej larga rivero en la mondo (200 kilo

metroj). La suprajo de tiu ĉi lando amplek

sas 185-925 kvadratkilometrojn kaj gia pe
rimetro estas 1.470 kilometrojn je marbc- 

doj kaj 330 je terlimoj :.ĝi enhavas 1.042.668 

'osm iojn cl kiu i multai estas fremdiga», 
hispanaj kaj italaj la plimuito, sed trovi
gas ankaŭ multaj germanaj, anglaj, fran

caj, k. t. p.: pro sia granda f r ejn d logan

taro kaj enviinda geografia situacio Uru

gvajo estas la plej kosmopolita Sud-Amcrika

lando.
Urugvajo estas, de Ia 25“ Augusto 1830» 

libera nacio ; antaŭ tiu dato ĝia teritorio 
estis pli vasta ol nun, sed la sangaj kaj 

multedaŭraj militoj kaj politikaj traktajoj 

elprenis de ĝi grandajn kaj produktemajn 

terojn. Tamen, malgraŭ sia malgrandeco, 
Urugvajo estas ne nur la plej rica kaj m i

rinda sudamerika lando, sed antaŭ Ia plej 

logata kaj komerca, kompreneble de la 

kompara vidpunkto. .
Efektive, malgraŭ la oftaj civilaj revolu

cioj kiuj terure ruinigis la kamparojn, la 

progresado kreskadas, la komerco kaj in
dustrio plifortigas ĉiutage, atinginte ho

diaŭ superan rangon. La komerco de im

portado kaj eksportado estas pli malpli 

158 milionojn da Sni. Ciujare; tiu cifero 

sendube plialtigos kiam la Montevidea 
haveno estos finkonstruita; tiam la cefurbo 

Montevideo estos la unuaranga Sudamerika 

haveno pro sia grandeco kaj sendange- 

reco; tia grandega markonstruajo kostas 

ĉirkaŭ 40 milionojn da Sm.
La edukado de brutaro estas unu el la 

ĉi tieaj gravaj industrioj, sed lasttempe la 

terkulturo priokupas niajn samlandanojn 

kaj kvankam malrapide ĝi progrese gravi

gas. Nune ekzistas 30 milionoj da bestoj; 
la jara buĉado atingas 050 milojn, por la 

eksportado kaj interlanda konsumado. 

La kulturado de la diversaj grenoj kaj le

gomoj rimarkindigas; estas 520.000 hekta

roj de vinberoj kun li) milionoj de vinber

trunkoj.
Ne estas ĉe la urugvaja teritorio sen

fruktaj kaj neesploritaj partoj ; pli ol ‘500 

riveroj kaj riveretoj survenas ĝin t iudi

rekte; multaj el tiuj riveroj estas navige

blaj kaj faciligas la interkomunikadon, 
sed por tia celo estas ankoraŭ 3.200 kilo

metroj de fervojoj, 7.495 de telegrafaj fa
denoj kaj 28.581 de telefonaj fadenoj.

Inter la industriaj ekzistantaj en Urug

vajo, krom la preparado de la viandoj, 

estas la fabrikado de amelo, sukero, biero, 

ĉokolado, nutraj konservajoj, ĉapeloj, pa
pero, sapo, brikoj, mozaikoj, vitro, likvo

roj, kotonaĵoj, k. t. p .; ekzistas ankaŭ 

oraj kaj terkarba] minoj sed ĝis nun ili 

estas preskaŭ ne ekspluatitaj.

La jenaj ciferoj donos ideon pri la ins
truado kaj disvastigado de la publika kaj 

privata instruado : Ekzistas 790 lernejoj 
(stataj lernejoj) kun 2.000 profesoroj; 290 

privataj lernejoj kun 700 profesoroj; unu 
supera Universitato kun 1,000 studentoj, 

multaj institutoj, artaj kaj sciencaj socie

toj, noktaj lernejoj por plcnaguloj, milita 

kaj mara akademio, t. c.
De ĉiu vidpunkto tiu ĉi lando estas stu

dinda sed bedaŭrinde nur malmultaj frem

duloj scias certe pri gi, kredante ke la 
junaj Sud-Amerikaj landoj estas ankoraŭ 

sovagaj landoj.
R.-V. I d o v . v g v  (Del. Montevideo).

Por la indigenoj de A rgentino

Esploranto, S-ro Mas Newmayer, — ĉi- 

tiea bone konata naturalisto; — anoncis 

paroladon pri observoj de li faritaj, dum 

lasta esplora vojago lia, ĉe Ia interno de 

Argentino, en loko nomata (''.ako (Chaco); 
kies klimato estas sama al tiu de la tropi
koj.

En tiu loko, loĝadas ĉefe la Indoj (rug- 
haŭtuloj) pri kiuj S-ro Ne\vmayer pre

fere atentigis sian aŭdantnron.

Komence, la parolanto, donis plenajn 
detalojn pri la produktaĵoj, klimato, k. 

t. p., sin trovantaj ĉe l'Cako; kaj tuj, li 

priparolatas longe pri la stato civilizacia 

en la citita loko; jen kelkaj detaloj :

« Nenion oni povas kompari, — diris 
S-ro Newmayer, — al tiu terura stato de 

sovageco altrudata al obeema indiĝeno, 

laŭ laborsistemo karakterizata de plej kon- 

traŭhoma ekspluatado. La Indo estas per
sekutata kiel besto sovaga, ĉe sia logejo de 

la arbaro, kie oni lin malliberigas, mal

graŭ ke li evitas kiel eble kontakton, kun 

civilizanto ; kaj kondukata ĉe laborlo

kon, kie Ii estas submetata, al laborado 
deviga, pli forta ol liaj propraj fortoj, kie 

oni lin kondamnas al antaŭtempa malfor
tigo, sub influo de bruta ŝnurvipo uzata 

de 1’submastro kaj kie ofte finigas lia vivo 

sen ia salajro. En tiaj laborlokoj, superre
gas ekspluatado kaj arbitreco, favorigitaj 

kaj helpataj de oficiala autoritato.« Gene
rale, — daurigas S-ro Ne\vmayer, — la 

mastro aŭ submastro de tiaj laborejoj, 

estas reprezentanto de la lego, kiu realigas 
malglatajn kontraktojn kun tiuj m alfcilaj 

Indoj, laŭ sia propra volo kaj konsente 

kun siaj malgrandanimaj interesoj per
sonaj. »

Tion diris la parolanto; kaj ĉar li volis 

provi siajn parolojn, li per kinematografo, 

vidigis al la ĉeestantaro kelkajn scenojn 
de lia Ioko.

La ĉefa celo de ĉi tiu propagando, estas 

veki la atenton de la publiko, por starigi 

ligon, celantan plibonigi la staton de l'in- 

digcnn vivo, helpata de la registaro.
Jam oni povas certigi ke tia ideo baldaŭ 

igos fakto, kaj plej baldaŭ formigos « Na

cia Asocio por la helpado al la indigenoj. »

(I. M. (Buenos-Aires).

de Harriman reprezentas la nunan karak
terizan karieron de la regoj financaj en 

Usono : granda energio kaj persistemo; 

tiraneco kaj senskrupuleco.

V. L. (Boston).

KOJV1ERCO

Kelkaj vortoj p ri la rego de la fervojoj

E dw ard  H arrim an

Antaŭ nelonge mortis unu el la plej 
riĉaj homoj de Usono, tio estas de la tuta 

mondo, nome Ilarriman, la rego de la fer

vojoj. En konciza stilo la gazeto Netu- Vori: 

Herald donas pri li la jenan biografion : 

Naskita la 25-februaro 1818; mortinta la 

9 sept. 1909. Naskita en modesta presbite
rio de la pregejo de S|a Gorgo, en Hamp- 

stead; komence senmona knabo, filo de 

mizera pastro; fine, riĉega je 100-200 mi

lionoj da S, persono de graveco nacia kaj 

internacia, la granda homo je la fervojaj 
spektiloj. Lia edukiteco : du jaroj en Ia 

protestantaj lernejoj; I (i-jara, li ricevas 

malaltan oficon ĉe makleiTmuo de Wall 

Street; 18-jara li estas komizo kun parto 

en la profitoj tle la mastro ;22-jara li aĉetas 

oficon ĉe la Borso per sumo-da 40.000 Sni., 
kies fonto estas neklarigita kaj akiras re

putacion tle unu el la plej avaraj bonho

moj ; 25-jara li edzigas kun E»" Averii!, 

filino de riĉega bankestro; 35-jara li havas 

100.000 Sm. kaj estas direktoro, poste vic

prezidanto tle nilinois centra fervojo; 50- 

jara li reorganizas la Union Pacific guste 
kiam al S-ro Morgan malprosperis tiu tas

ko ; 60-jara li realigis sian ambicion : estri 

tulan fervojaron de unu oceano al la alia.

En la momento de sia morto, Harriman 

estis estro de la plej granda fervoja linia
ro. La fervojoj sub lia regado havas lon

gecon da 100.000 kilometroj. En tiuj diver

saj linioj, ĉe kiuj Harriman posedis la plej 

altan parton, la akciuloj estis 80.000 kaj la 

oficistoj superas 350.000.
Pri li la jurnalo de la Nov-jorka borso 

diras jenon :

« Malgraŭ siaj eraroj kaj malfortaĵoj 

Harriman estis unu el la plej grandaj kaj 

utilaj regnanoj. La malbono tle Ia homoj 
pretervivas kaj la bono farita tle ili ofte 

enfosigas kun iliaj ostoj; seti la malbono, 

kiun faris Harrimann por atingi la super

regadon de la fervojoj ne daŭros, duni la 
bono tle tiu vasta sistemo de komunikiloj 

estas videbla tle Ciuj kaj restos... »

Cetere multaj aliaj gazetoj ne esprimas 

tiel haitian opinion. Lia skrupuloj pri mo

naferoj fakte 'eslas konfesataj tle neniu. 
Liaj metodoj estis ofte neakcepteblaj kaj 

pli ol ĉio alia helpis por montri la tirane

con tle la trustoj kai la necesecon ellabori 

kontraŭ ili legojn protektajn, precipe 

kiam ili estras tiujn servojn, kiuj kiel fer

vojo estas escncc publikaj servoj. La vivo

Por ba ta li kontraŭ la tro altaj prezoj

de 1’v iando  : La urbo  v iandoven

dejoj en Germ anujo (I)

En la batalo kontraŭ la plikarigo tle la 
vivo, multaj germanaj urboj lastatempe 

penis plimalgrandigi la koston tle la 

viando, ĉu per reduktado tle la ekarto in

ter la prezo tle la brutaro kaj la prezo de 

la viando, ĉu per havigo de brutaro al la

viandovendistoj je pli malkaraj kondiĉoj.
Inter la lastaj manieroj, la plej efika estis 

la kreatlo tle komunumaj viandovendejoj, 
kiuj cetere estis starigitaj de la urboj ne 

kiel konstantaj institucioj, seti kiel nc- 

daŭra rimedo por devigi, ke la viandoven

distoj monopolemaj malaltigu siajn pre
zojn.

En Trethug (Batlen), urbo tle 80.000 lo
gantoj, estis starigita la unua dum 1895. 

Jam tle longe la viandovendistoj, unuigi
taj per potenca sindikato, altigis la pre

zojn kaj penis ĉiam pli kaj pli profiti la 
publikon. Iii ĉie venis protestoj kaj plen

doj. Enketo farita de la urbestraro pruvis, 

ke Ia prezoj de vendo estis tutene propor

ciaj kun la prezoj de aĉeto de 1’brutaro, 

ke en urboj starantaj laŭ samaj kondiĉoj, 

kiel Heitlelberg kri j Karlsruhe la prezoj 

estis pli malaltaj, tiel ke, duni la ricaj fyriP 
lioj povis venigi viandon el norda Gcfina- 

nujo, la mezaj kaj malricaj konsumantoj 

eslis devigitaj plimalgrandigi sian viando 
konsumadon.

Post diversaj sensukcesaj interrilatoj la 

urbestraro lastafoje skribis al la viando
vendisto sindikato por poti, ke ĝi malgran

digu la prezojn. I,a sindikato formale ri
fuzis Sangi ion ajn. Tiun rifuzon la urbes

traro respondis per tio, ke ĝi malfermis 
tri komunumajn viandovendejojn, kie la 

prezoj eslis de IO 0/0 gis 12 0/0 jili malal

taj. La direktado estis donita al urba ko

misiitaro, prezidata de urbestrarano, la 
teknika direktado al la urba biĉcjo, tute 
preta por tiu tasko.

La sukceso estis granda, La klientaro 
ĉiutage kreskis, tiel ke Ia efikoj estis bal
daŭ senteblaj. Inter aliaj, la prezo tle 

I 'pano... plimalgrandigis. La instruo estis 

profitiga ankaŭ por aliaj vendistoj. Sed al 
la viandovendistoj gi estis utila. Kiam la 

urbestraro reprenis la traktadon kun ili, 
ĉi iiuj tuj cedis kaj plimalaltigis la pre- 

jojn ĝis IO 0 0, tiel pruvante, ke ili antaŭe 

trouzis sian monopolon. La urbaj viando

vendejoj, plenuminte la celon, estis fer
iu i I aj.

Tiu batalilo estis ankaŭ pli malfrue uzita 
tle aliaj germanaj urboj. Ili uzas ĝin Iau 

tri manieroj : • rastante kun la ckstersindi- 

kataj viandovendistoj; liverante vendejojn 

kaj vendistojn al la* brutedukistoj, tiel di

rekte rilatantaj kun la konsumantoj ; line, 

direkta ekspluatado, kiel supre dirite.
En Bonii, Ia sindikato trudis al siaj anoj 

tre altan tarifon Uaj malpermesis la publi

kigon ĉe la prezaro. I-a urbestraro traktas 
kun tiu vendistoj ekster Ia sindikato kaj 

interŝanĝe tle iaj profitoj ricevas tle ili [ili 

malaltan tarifon ; la sindikato tiam ekce

das kaj konsentas publikigi la prezojn.
En Ereising kaj Bad-Reichenhall (Bava

r io ) ,  oni invitas la kamparanojn, ke ili 

biĉu sian bruton ĉe la urba buĉejo kaj tie 

oni metas al ilia dispono vendejon kaj ven

diston ; cetere la eksperimento ne sukce
sas, seti en Landsberg «■» Lecti ĝi plene 

prosperas ; la konsumantoj pagas la vian

don 15 0/0 pli malkare. De la tria tago la 

vendistoj privataj malaltigas la prezojn. 

En Dicdcnhofen (Lotaringa), Ia urbo mal

fermas viandovendejon, kies sukceso estis 
tuja. La privataj vendistoj povis akiri la 

tutan brutaron kaj kredante, ke la urbo ne 
povos sin provizi, restigis la prezojn, sed 

la komunuma vendejo povis esti provizita; 
la sindikato ccdis kaj malaltigis la pre

zojn.
Tiel, ĉiuj eksperimentoj sukcesis. Oni 

trovis rimedon por finigi la ekspluatadon 

tle la publiko per la viandovendistaj sin
dikatoj kaj fiksi la prezon tle la viando 
proporcie kun la kurzo tle 1'brutaro kaj 

normala komerca profito. Gi estas jani 

ŝatinda rezultato.
E. MILI IAI !).

K O N G R E S O J  &  F E S T O J

La datreveno de la A rgen tina  Res

publiko. — La Tut-Amerika K on

greso.

Okaze tle riuma centjara dalreveno de 
la sendependa stato tle Argentina Hespu-

(I) Lau Edgar M ii ha ua en « Los Annaj©*» de
I  i  «k < a a  < I i  n i i  A  I  t  \ \\ i  /  « 11 r  v 11 v i i  k  \

• •liko oni organizas entreprenojn, kies 

unuaj laboroj komencis jam ; el ili, la in 

ternacia ekspozicio tle fervojoj kaj komuni
kiloj, kaj la inernacia konkurso tle flug- 

maŝinoj t iuspecaj, estas la plej gravaj, ĉar 

cii tiuj okazon taj oj, partoprenos ĉiulandaj 
teknikistoj, interesataj pri tiaj aferoj.

Por la flugmaŝina konkurso, estos invi
tataj, la jam fame konataj Wright, Bleriot, 

Delagrange, Santos-Duinont, k. t. p., kiuj, 
sendube venos ĉi tien, kun la celo admi
rigi siajn respektivajn aparatojn.

Alia okazontajn, — kiu precipe interesas 

Amerikon — estas la Tui amerika kongre
so; kiu devos esti en Buenos-Aires, laŭ 

decido de 1’antaŭa samspeca kongreso 
okazinta en Brazilo, dum hrntina jaro. Pri 

tiu ĉi afero, ekzistis antaŭnelonge, iaj 

malkomprenigoj inter la Suti amerikaj re
gistaroj, kiuj dubigis la argentinan pri 

ĉu eslus tatiga aŭ ne kunvoki la kongreson 

en Buenos-Aires, aŭ lieti al Oficejo tle 
1’Sutl amerikaj respublikoj ekzistanta en 

NVashington, difinon tle alia ĉefurbo, por 
tiu Tat amerika Kongreso.

La ĉefa katizo tle tiu dubo estis lasta 

malkomprenigo politika inter Paruo kaj 

Bolivio cii kiu Argentina registaro, plenu

mante rolon de juganto, esprimis opinion 
tute ne plaĉan por Bolivio.

Tamen, post ne longa diskutado, la po

litika atmosfero, iom klarigis — kiel ĉiam 

okazas — kaj nun, oni preparas la disku

totan programon por la kongreso.
Laŭ kredindaj opinoj, tiu programo es

tos interesa dokumento kaj la aferoj pri

traktotaj estos gravaj porla  estonta agatio 
de 1'Sud-Amerikaj registaroj.

G. M. (Buenos-Aires).

la Regie directe » (Gencjje). o ' n
i-i b

A E R V E T U R A D O

Aerveturado kaj aerveturisto) 

en F rank fu rt

Jus eslis fermita la o Ila » (Internatio

nale Luftschilfalirts) kaj estas la tempo fari 

kelkajn ^rigardojn al Ia ekspozicio.

En la unua tempo tle la ekspozicio la es

traro havis multe tla malfacilajoj prola mal

bona vetero kaj multe da vizitintoj ne estis 
kontentaj pri la vizito kaj pri la neestintaj 

vidindejoj. Tro multe tla personoj, precipe 

fremduloj, kiuj nur venis por vitli motor- 
balonojn, k. t. p., devis forlasi nian urbon 

sensukcese, ĉar ili postulis tle la estraro 
lili multe oni ĝi povis doni. Ili forgesis 

precipe, ke la aerveturada movado estas 

ankoraŭ malgranda ido, kiu devas ankoraŭ 
trinki multe tla lakto por igi plenaga. Kvan

kam mankis en Ia komenco de la eks
pozicio la diritaj vidindejoj, oni tamen 

povis havi sukceson per rigardo de la 

multaj objektoj en la granda ekspozicia 

halo. Pii ol cent diversaj modeloj tte flug- 

ma.ŝinoj kaj motorbalonoj montris al la 

aleuta vizitanto la tutan internacian mo

vadon tle la aerveturado. Unuflanke oni 
povis admiri la seriozan kaj sukcesan la

boron tle kelkaj eltrovintoj kaj alifianke 
oni ankaŭ havis ofte okazon por vitli aŭ 

almenaŭ rideti [iri la neebla itleo de aliaj 

eltrovistoj. Ĉe la rigardo tle la llugma- 

ŝinoj oni havis la impreson, ke la simplaj 

sistemoj estas la plej bonaj, kaj tiu ĉi im

preso estis certigata per la faktoj en la 
aviada semajno de Frankfurto.

La dua periodo de la ekspozicio montris 
al iii mulle tla motorbalonoj, inter kiuj 

« Zeppclin » havas la unuan rangon, kvan
kam ankaŭ la aliaj sistemoj kiel « Parse- 

val », «Clofdh », « Ruthenbcrg » havis sil- 
liro bonan sukceson. Pri la Zeppelinaj ta

goj cu Frankfurto nii ne devas rakonti, ĉar 

pri lia afero, kiu ĉie estas la sama, jani 
raportis en tiu ĉi gazeto nia kunlaboranto 
de Kochi a. Iili.

Pri, I‘a rse va I nii devas laŭdante diri, ke 
ĝi estis la plej fidela motorbalono tle la 

ekspozicio,, ĉar ĝi entreprenis preskaŭ 

ĉiu I age ĝis hodiaŭ ekskursojn en la Cir
ka ŭajon de nia urbo.

Fine nii volas citi la aviadan semajnon 

de Frankfurto, kiu okazis de Ia oktobro 
ĝis hi IO. De konataj flugistoj ĉeestis « ba

rono tle Calers (Belgio) kaj Latinan, B1C- 

riot kaj Bougier el Francujo. Kaj de k e  
mencantaj oni vitiis « Euler » (Germanujo), 

kaj « Sido » & « Nervo ». Kiel reprezen
tanto tle la italaj flugistoj provis flugi leu

tenanto « Caldera ra » per masino «Wright », 

sed bedaŭrinde sen rimarkinda sukceso. 
Dum la lama franca flugisto « Latham » 

per monoplano ne sukcesis pro neorda 

motoro, flugis liaj samlandanoj Bleriot kaj

Bougier kun granda ideala' kaj ankaŭ 
mona sukceso.

Dimancon IO oktobro oni montris daŭ- 

rajn Hugojn, al kiuj partoprenis « Blĉriot » 
masino kaj « tle Caters » per biplano Voi

sin. Anihili havis grandan sukceson Bleriot 
"''« iili ugis 70^ninutojn kaj t. de Caters >. gajnis 

• premion Per Hugo de 80 minutoj

r* e* L’ no ff



*  ESPERANTO *

La premion por la plej bona direktilo akiris 
u Bleriot » per interesaj flugoj. lin alto ile 

15 metroj oni markis per malgrandaj ba

lonoj tri liniojn. Unue li superflugis la 

unuan linion kaj poste li subfluas la 
duan kaj fine li superflugis la trian linion 
kaj nome en interspaco de 200 metroj 

« De Caters » faris la saman flugon anko

raŭ en interspaco de 150 metroj, sed kiam 

oni plimalgrandigis la interspacon je nur 

100 metroj kaj la alton je nur 7 metroj, 
nur « Bleriot », atingis la celon.

Tiu i i  flugmaniero montras, ĉu la flu

gisto havas sufiĉan forton per sia direktilo 

aii ne. Entute oni devas diri, ke la ekspo
zicio havis sufiĉe bonan sukceson.

H. F r ic h e , (Vicdcl. Frankfurt).

Port-Aviation.

Dek k v in  aerveturtagoj

Jen gravega okazintajo. Al loko, jam  

mondfama, benita de la Cefepiskopo, ĉiu- 

tagaj provoj altiras milojn da simpatiaj ri
gardantoj.

Antauan dimanĉon, ili estis jili ol 500.000 ; 

ĉar, krom 10.000 bicikletoj kaj ĉirkaŭ

8.000 aŭtomobiloj alportintaj amason da 

vizitantoj, oni devas kalkuli multegajn per

sonojn venintajn piede aŭ aliveturc. Ce
tere, la fervoja kompanio devis uzi artifi

kojn por trompi la atendantojn kaj pacigi

250.000 vojagantajn, kiuj, tro malfrue aŭ 

tute ne ricevinte lokon en la vagonaroj, 

bruadis tutan duonon da tago kaj reiris 

hejmen nokte, nenion vidinte. Malofte, 
maloftege montrigis tia scivolemo!

Multaj premioj estas difinitaj ĉu por ra

pideco, ĉu por longeco, ĉu ankaŭ por dail

rade. Gis nun, Paulhan, Gobron, Bregi ko

lektis belajn laŭrojn, sed Grafo de Lam

bert superis ĉiun ; ĉar li ne sole konkursis, 

sed ankaŭ filigis pro plezuro ; ekz., lundon 

18»11 de oktt,r°,kiam,forflugintc cl la provejo, 

li supreniris kaj tute malaperis cii la aero. 

Timante malbonon, rapidege oni sendis 
post li automobilon, kaj jam oni kredis lin 

mortinta, kiam, post 48 minutoj, li reape

ris en la sama loko kaj alterigis, ĉc mirego 

kaj aplaŭdoj de la ĉeestantoj. Intertempe, 

la parizanoj povis admiri lian maŝinon, 

kiu trairis parton de la Cefurbo kaj ĉir- 

kaŭiris [Ĉiflelturon je proksimuma altceo 
ila 500 metroj.

Du tagojn poste, rea flugado de la sama, 
sed kun pasaĝcro.

Certe, ni baldaŭ konstatos aliajn ven

kojn, aliajn heroaĵojn; tamen, de nun la 
aero ektas submetita.

La esperantistaro, sanie kiel la acrvctu- 

rantaro, volu mediti la gravecon de tiu 
fakto, giajn sekvojn, kaj nun ĉiu kompre
nu sian devon.

E. R. (Del. Parizo).

ID E O J  & F A K T O J

Cesare Lombroso 

L ia v iv o ; lia in f lu o ; lia  verkaro

Mortis en-Torino je la tapigo de mardo 

19 oktobro tiu ĉi homo kies nomo trans

pasis la limojn de lia patrujo. Li naskigis 
en Verona en januaro de 1836, cl patrino 

liberpensema kaj volterana. Li estis fru

matura infano ; je la ago de kvarjaroj Ii le
gadis la vivojn de Plutarko kaj rakontadis 

al la patrino kion li estis leginta, kaj post 

ne multe li deklamis la kantojn de Ali- 

ghicri. En 1859 li ricevis Ia doktorateston 

de medicino en Padovo. Okupinte Ia ofi
con de militkuracisto, en 1802 li eniris 

kiel profesoro ĉe la universitato de Favio 

kie li komencis la kolektadon de dokumen

toj por sia granda verkaro pri la nova kri

minala antropologia laboro kiun li daliri
gis duni la direktado de la frenezulejo de 

Pesaro. Poste li translogigis en la univer

sitaton de Torino kie gis la morto li oku

pis la katedron ile jura medicino. Inte

lekto vasta, originala, genia, li semis kaj 
rikoltis en multaj kaj diversaj kampoj de 

la psikiatrio aŭ medicino de Fallinio. Liaj

sciroj pri la krctinismo, la genio, ('atavis

mo, la pelagro, malfermis novajn horizon
tojn al scienco. Li kolektis la fundamenton 

de siaj doktrinoj en la verko « La Krimu

lo », majstroverko kiu poste estis komple

tigita per aliaj sennombraj libroj, broŝu- 

roj kaj artikoloj, kiujn li ĉ^en dissemis.

La kuracarto lernis de li ke pelagro 
(malsano fre disvastigita en Italujo tra la 

mizeruloj de la kamparo) ne estas la sim

pla eliko de 1’iiiizero kaj de la malsato 

kronika, sed dependas de mikroskopaj 
estajoj kiuj vivas en Ia ŝimita maizo. En 

la verko Penso kaj meteoroj rimarkinte 

horo post horon la ekscitojn aŭ k rizaj n- 

atakojn de 1'frenezuloj kaj la barometrajn 
variadojn, li pruvis la rilatojn inter la du 
fenomenoj.

La plej gravaj verkoj estas liuj, kiuj 

studas Ia interrilatojn inter Ia frenezuloj 
kaj la krimuloj kaj inter Ia frenezeco kaj la 
genio.

Eslas lia gloro, ke li suprenlevis la kri- 

minalogion al rango de psikologia scicnco, 
kaj lio per la studo de la morala karaktero 

de I krimulo. Cesare Beccaria, uzis anko

raŭ Ia metodon konkludan kaj silogisman 

a nta Tien i ra n te per abstrakta! jesigoj, dum 
Cesare Lombroso enportis en la kampon 
de I « krimoj kaj imnoj » la eksperimen
tan metodon kaj la observadon.

Laŭ la verko « La Krimulo » la deveno 

de rkrimo kuŝas en Ia nenormalajoj (praa

vaj, degenerigi au patologiaj) dela organa 
kaj psika konsisto de rkrimulo, pro tio la 

fundamentoj de Ia puna justeco devis esli 
lule sangitaj, ĉar krimo estas nur formo, 

aŭ manifestigo de malsano, kaj oni ne de

vas puni sed resanigi, aŭ defendi la so
cieton kontraŭ la malsano de rkrimo.

La tria temode clserĉoj estistiu pri la na

turo de I’geniulo.M  la nialnova ideo,laŭ kiu la 
fenomeno ile Tgenio estis la esprimo de la 
plej alta kaj sana forto de la intelekto, li 

kontraŭmetis Ia koncepton ke gia deveno 

estas patologia, dependas de troeco da 

sentemo, estas maniero de ekscitigo, krizo 
de deliro. La ideo ne estas nova sed li iris 

pli malproksimon : Ne malofte, Ii diris, Ia 
altegaj virtoj de Tagado, Ia kuragegoj de 

la penso,la briloj de Tarto havas por ĉees- 
tanto la epilepsion : ne eslas dubebla ke ĉi 

tiu donas forton por pusi Ia rigardon su

per kaj preter la videblaj ajoj, kunligas  

la (amligon de la estanto, same kiel estas 
veraj o akirita, ke la plej kleraj homoj por

tas en si la makulojn de la degenerigo. 

Tiel naskigis la teorio laŭ kiu la genio 

estas ega troeco de neekvilibro.

I.ia lasta libro estas « Esploroj p ri hipno
taj kaj spiritismaj fenomenoj ». En Ia antaŭi 

parolo de Ia verko li diras : « Sajnis al nii 

fatala, kroni mian vivon pasintan meze de 
Ia esploro de novaj idealoj, militi por ĉi 

liu ideo la plej lionlraŭbatalita kaj 
eble la plej mokita de Ia jarcento : kaj 

sajnis al nii devo esti gis Ia lasta de Tiniaj 

tagoj jani kalkulitaj, kie pli certaj estas la 

baroj kaj pli nanigitaj Ia kontraŭuloj ». 

Meze de la hilidoj kiuj levigas kici lloro 

kiam tombo malfermigas ĉiuj albordigas 

por diri la laudon de la mortinto kiu estis 
vera geniulo kaj nelacigebla entuziasma la. 

boristo de 1'scicnca teritorio. Kun Henriko 

Ferri ni diros ke estis devo memorigi la 

bonfaradan povon de la nova scienco 

kreita de Lombroso, scienco kiu celas ko
rekti, humanigi la teruran oficon de la 

puna justeco, kiu haltigis kaj haltigas tiom 
da krimoj sed kiu tiom da doloroj kauzis 

kaj katizas, tiom da eraroj faris kaj faras, 

tiom da krimoj mem plenumis kaj ple
numas.

Al la potenco de scienca geniulo, kuni

gis do en Cesare Lombroso ankaŭ Ia po
tenco de bonfaranto de 1’homaro.

La apologiistoj tamen ne diras nun kiuj 

estas la antauuloj de Lombroso, ne diras

ke li estisankaŭcn iuj okazoj senskrupula 

fabrikisto de libroj. Ekzemple li kompilis 

la poŝlihron pri grafologio, plagiatanle 

verkon de iu franca sciencisto kiel eslis 
pruvite antaŭ la juĝistoj mem.

Kelkaj anekdotoj de lia vivo pruvas an

kaŭ la alian punkton de liaj teorioj, nome

la kunesto de Ia genieco kaj de ('frenezeco 

aii frenezojdeco kiel Ii diris. Kaj samma
niere kiel li pasigadis en parado antaŭ li 

la famulojn de Tcstinteco, la estontaj ana

tomiistoj de la lioma penso aŭ psiko lin
ekzamenos.

Jen kion rakontas Finot en la lienne de 
Parizo : « Kiam li ekveturis, lia edzino 

zorgis lin per patrina amemo, sed kiam li 

restis sola, li estis malhelpata de ĉiuj mal

grandaj komplikoj aŭ embarasoj de ia 

vojago. Kiam li decidis partopreni en la 

kuracista kongreso de Moskvo, li foriris 
neatendite, metinte mem sian tolajon en 

valizeton tute malmultekostan akiritan an

taŭ malmultaj horoj. I j i  Moskvo la guber

niestro, avertita de Talveno de Lombroso, 
sendis por lin renkonti duonroton da ko

zakoj por lin poste akompani al la Krem

e lo  kie oni rezervis por li ĉambraron. 
Sed Lombroso trovigis en granda embara

so. La valizeto facilrompebla, kaj malbone 
fabrikita, ne superis sen dangero la ckpal- 

pojn duni la longa vojago kaj elfalis meze 

de la stuparo de Tpalaco, kaj oni povis 

vidi la ĉemizojn, la vestajoj n de 1'glora kri
minalisto, dissemitajn en grand i konfuzo 

sur la pavimo. Lombroso, kiu tiam imagis 

sin persekutita, restis konvinkita ke lia jo 

kajo eslis trasendita de la rusa polico pri 
kiu oni estis al li rakontinta mil impresi

gajn anedoktojn.» Muliaj aliaj faktoj pruvas 
lian malatenton kaj ne plenan adapton al 
la sociala vivo.

A. T e l i . i n i  (Del. Bologna).

Lia pakto]
?<S sepi. \ e r s a i l l e s .  — Solenaj funebraj ho

noroj al la mortintoj de 1’acrŝipo « Republique ».

M a r o k o .  — Hispanoj venkas la Maŭrojn kaj 
almilitas monton Gu r iigu.

A t e n o .  — Grandioza popolkunveno cu kiu 
parolas la rego mem.

B u d a p e s t a .  — La deputataro rekomencas la 
laborojn.

30. No v j orko. — Alveturo de Peary.

B e r l i n o .  —  Orville VVright per aeroplano 
supreniras gis ;«)0 metroj de alteco.

Zuanio. — Inaŭguro de internacia kunsido 
pri aerveturado.

H k r l i . n o .  — Germana kunprincino naskigas 
princido.

2 oki obro. P a r i z o .  — Granda historia sek
vantaro por memorigi la kvindekan datrevenon 

de « La legendo de 1'jarcentoj » de Viktoro 
Hugo.

/umno. — Inaŭguro de internacia konkurso 

de aerveturado. Forveturas 24 balonoj.

A t e n o .  — Inaŭguro de nova parlamenta kun
sidon.

3. Fi r e n z o .  — Inaŭguro de XII Kongreso de
i t a l a j  i n g e n i e r o j  k i j  a r b i  «‘ k u i r i s t o j .

A
(i e n o v o .  — Inaŭguro de Vilie nacia kongpeso 

de komercistoj, industriistoj kaj magazenmas- 

Lr°j-

P e r n i  (Italujo). —  Inaŭguro de Kongreso de 
italaj eldonistoj kaj librovendistoj.

' i .  K o m o .  — Inaŭguro de Kongreso de italaj 
eldonistoj kaj librovendistoj.

B e r n o .  — Inaŭguro de (granda monumento 
de nternacia Posta Unio.

Ti r n o v o .  — Solena rememorigo de la Bul
gara sendependo.

( i .  Nov-V o r k o .  —  Inaŭguro de monumento 

al Johano de Varazzano esplorinto de Hudsona 
golfo.

V a r s o v i o .  — Balono « Ameriko » malsupre

niras post 3T) horoj de veturado kaj trafas Ia 
honoran kopalon de Gordon Bennet.

S .  V e n e z i o .  —  Inaŭguro d e  Kongreso d e  

fi ska pudo d e  Adriatika maro.

B r u s e l o .  — Inaŭguro de internacia kongreso 
de paco.

P a r i z o .  — Komeneo de la aviada semajno.

10. L o n d o n o .  — Kolonelo Godv ne sukcesas 

plenumi la aeroplana!) veturadon de Londono al
Mancester.

11. B a r c e l o n o .  — Francisko Fcrrcr, fondinto 
de ('Moderna lernejo estas kondamnita al morto, 
kaj kondukila al fortikajo de Mont-&uik* o  •

l i . B e r n o .  — Mortas Karl Ililtv, nacia depu
tato, verkisto, fani i juristo.

'13. B a r c e l o n o .  — Francisko Fcrrer eslas 
pafmortigita en foriikajo de Mont-ĝuick.

P a r i z o .  — Gravaj manifestacioj por protesti 

kontraa Ia pafmortigo de Ferrer; unu mortinto.

I i-i.». Gravaj manifestacioj por Ferrer en 
I1 ranci!jo, Belgujo, Italujo. En Romo oni pro

klamas generalan strikon por 30 horoj.

I.). M a d r i d o .  — Malfermo de hispana depu
tataro kie okasas ekscitaj disputoj.

P o r t - A  vi a t i o n  apud Parizo. — Falado de 

aerveturanto Riche! kun lia aeroplano.

K o s t a n t i n o p l o .  — Mahometo V-*» donas sian 
unuan akceptadon en palaco Dolmas-Bacht.

Pizo. — Inaŭguro de Kongreso de sankta 
muziko.

J/. S. P a l l o .  — Marsalo Rodrigues la Fon- 
seco, ministro de Brazili!jo, eksidas.

li*. I o r i n o .  — Mortas antropologo Cesare 
Lombroso.

N i k a r a g u a .  — Generalo Estrada prenas sur 

sin la provizoran prezidantecon de ('respubliko.

21. M a d r i d o .  — Eksigo de ministraro Mau
ra ; Morel starigas liberalan ministraron.

. B e l g r a d o .  — Eksigo de Ministraro Novako- 
vic.

P a r i z o .  — Internacia K agreso kontraa la 
fiksigo de la nutrajoj.

P a r i z o .  —  I n ri figuro de internacia kongreso 
ppr lu protektado de r pej ra ĝo.

2i. K o p e n a g o .  Ministraro, prezidata de 
Holstein, eksigas.

S i m l a  (Indu jo). — Stacidomo kaj apudaj
konstataj oj estas detruitaj de tertremo ; 25 mor
tintoj.

P a r i z o .  — Mortas eksĉefkomandata, gene
ralo II agron.

23. R a c c o n t i  (Piemonto). — Alveturo de la
Garo Nikelo dua.

Antiva™ (Montenegro). — Inaŭguro de la 
haveno.

A .  T e l l i n i .

N I A J  K O N K U R S O J

La S i l i c i o  Ufi (a Ko m o
en Usono

Ni komeneas si sube de la publikigon cle I i 
interesa ni porlo de S-ro VV.-K. B.vkf, Suli Iri. 
de U. R. \. en VVoreester (Usono), kin ricevis 
premion ĉe la konkurso organizita de U. K. A. 
pri la plej bona raporto pri Komerco et In
dustrio.

La Komerco kaj industrio esta» 

precipe internlandaj

Estas de la homoj konata fakto, ke la 

« Komerco sekvas la standardon ». Se la 
standardo de la nacio flugas sur ĉiu maro, 

en ĉiu klimato, tiam oni konsideras ĉi lion 

kiel esencan pruvon pri la prospereco de 

la nacio. Sed lio ne povas esti hodiaŭ apli

kata alTJsono. Duni aliaj nacioj klopodi; 
pliperfektigi sian ^ipkonstruon kaj la kon

diĉoj n de la eksportado, laŭ la modernaj 

postuloj; dum ili ornamis la marojn de 

fremdaj landoj per siaj proproj ŝipoj, sur 

kiuj trovigas oficiroj kaj maristaro, S i 

dantaj Ia fidelecon al unu sama standardo,

Usono elmontris nur malgrandan prizor

gadon por la disvastigo de la maraferoj 

kaj de la ŝipkonstruado. Tamen, Ia pros
pereco dela nacio ne mankas. La disvolvo 

ile la komerco kaj industrio estas entre

prenata kun mirinda energio kaj sukceso, 

sed precipe internlandaj restas kiu ko
merco kaj industrio. Tie ĉi regas supera 

progresiga spirito de la komerca konku
renco kaj aktiveco, kaj en ĉiuj fakoj gi 

sencese instigas al plibonigado.

La lando estas unu el Ia plej ricaj en Ia

mondo, ankaŭ je grandaj marbordoj, ha
venoj, akvofaloj, komercuzeblaj riveroj, 

nia konstrua]oj kaj fervojoj por la kons
tanta plibonigado de la naturaj forlo5, ("ii 

posedas tiun favoran kornicon, ke gi sidas 

sub klimato, en kiu la regula vizitado de 
la sezonoj ebligas aktivan laboron en 

ĉiuj sferoj. Gi estas tial granda kampo pol

la plenkreskigo de ĉiu industrio. Novaj 

metodoj, novaj ideoj kaj elpensaĵoj, novaj 
rimedoj por Ia plimalkarigo de la prezoj 

kaj elspezoj ĉiutage priokup as la komer
cistojn.

I uj post la industria paniko de 1908, la 

kondico de.la komerco estis ioni malpros
pera, sed pli malpli frue, per la malrapida 

kaj certa restarigo inter la komercistaro 
de la konfido kaj energio revenos la pros
pereco inter la popolo.

La generala kondico de la terkulturistoj 
— terkulturado estas la unua industrio — 

estas kontentiga. La plej granda laboro de 

la registaro hodiaŭ konsistas en la penado 

plugadi la dezertojn de la vasta ebe
najo en la mezo de la lando por ke gi fa

ligu kulturebla. l iu  laboro progresas, 

kvankam restas ankoraŭ mulle por fari.

El industria vidpunkto, arra va intereso 
montrigas en Usono por aplikado de la 

akvoforto. Plej multaj fabrikejojn en la lo

koj, kie estas trovata tiu akvoforto. Car 

Usono estas tre riĉaje akvofaloj oni povas 

esti certa, ke la estonteco ile la industrio 
estas tute favora dankal tiu malkara forto 

de la naturo — Ia akvo. La registaro prio

k u p a s  nun je tio, ke tiu forto ne estu 

uzata por persona intereso, sed por gene
rala bono.

Fervojoj, akvovojoj, aervojoj

La kondico de la fervojoj en la lando, Ia 

dlia grandega industri o por Ia diverseco, 

riceco kaj multeco de la aferoj, ankaŭ estas 

tute kontentiga. En Usono trovigas sen

nombraj linioj de fervojoj. La tramoj, sur

teraj kaj subteraj fervojoj, elektraj vago

naroj atingas nekalkuleblan longecon. En 
la okcidenta parto de la lando, la pliboni

gado de la fervojoj daŭras; oni ĉiel penas 
ilin adapti al la plej novaj bezonoj de la 

komercaj aferoj. La fervojoj donas aj la 

industrio de la lando gian plenkreskan akti

vecon. lli trapasas ĉiun urbon kaj vilagon, 

kie estas trovata ioni da komerco. La 

riveroj ankaŭ kunhelpas Ia utilan trans

portadon de la komercadoj. Sen la fervojoj 

la granda komerco de Usono ne povis 

prosperi. Tre multaj estas la diversaj kom
p i l i t o j  , l c  f e r v o j o j ,  s r e !  U i n j  t o r i t a j  e s t i i s

fiksitaj de la registaro per nacia komisio ; 

cetere la kompanioj, antaŭe sendependaj, 

tendencas nun kontrakti unu kun la alia, 

tiel ke la stataj registaroj estas devigataj 
kontroli ilin. La dangero de tiuj kontrakte 
ligitaj kompanioj por la komercistoj estas 

publike sentataj, kaj legaj rimedoj por 

laŭble forigi la malbonilojn de la troa 

potenco de Ia kompanioj estas nun stu

dataj. La duagradaj transportaj kompanioj 

ankaŭ guas prosperecon. La transportado 
de la eksportajoj gis la havenoj estas sen
prokraste plenumata.

Granda entrepreno, kies plenumo 
postulos ankoraŭ kelkajn jarojn estas la 

kanalo de Panama, kiu prezentas Ia plej 

gravan signifon ne nur por la tuta lando, 

sed ankaŭ por Europo kaj ceteraj partoj 

de Ameriko. Gi malfermos Ia pordon de Ia 

komerco ĉirkaŭ Suda Ameriko kaj en la 
Pacifika Oceano. Gis nun la Pacifikaj Sud- 

Amerikaj landoj iie havis grandan influan

en la komercaj interrilatoj, sed ilian ener

gian certe vekos la rezultatoj de la mal

fermo ile la Panama kanalo kaj instigos 

ilin al komerca aktiveco. Grandaj estas la 
elspezoj de tiu laborego, sed certe ili 

estos kompensataj de la konstanta utileco, 
kiu rezultos de ĝi.

Ne nur intermara, sed ĉiuj kanaloj live

ras grandajn profitojn al la komercistoj, 
tial ke la negocadoj povasesti transportataj 
sur akvo en pli malkaraj kondiloj, ol per 

fervoje, memkompreneble se ili ne ur£ac' 
Da11 k al la movemeco de la tarifoj kaj pro’ 

la grandeco de la lando, nemalofte okazos, 

ke duni vojagas komercadoj, la tarifoj estas 
ĉe la alveno pli altaj ol ĉe la foriro; ali

flanke, tre ofte, negocejoj, liverataj al la 

fervojoj, devas atendi kelkajn tagojn gis 

ili plenigos multajn vagonojn, ĉar pro la 

longaj vojagoj oni hezitas uzi mallongajn 

vagonarojn. Tiujn maloportunajojn ne
prezentas la kanala vojo. Oni liai ne sur

prizos ekscii, ke multaj komercistoj penas 

por la konstruo de serioj de grandaj kana
loj tra la lando.

La intereso de la komercistaro pri la 
penadoj de la aervcturistoj eslas vigla en 

Usono. Kvankam multaj estas, ankoraŭ 
skeptikaj pri la sukceso de Ia nova trans

portilo kaj gia komerca valoro, fondigis 

en Novjorko, antaŭ nelonge societo kun 
kapitalo da 2.00.000 $ por la fabrikado de 

flugmaŝinoj, disdono de premioj por pli
bonigo de la aviadiloj, k. i. p. bni povas 

kompreni kian utilon alportos al Ia logantoj 

de Nov-Jorko la fiugmaŝino kiel rimedo 

por pli facila transportado de komercejoj, 

speciale ĉirkaŭ la marhavenaj provizejoj. 

En unu grandega strato de Nov-Jorko, kiu 
kuras paralele kun la marhaveno kaj sur 

kiu trovigas centoj da enŝipigejoj, oni 

preskaŭ ne povas uzi vagonojn por la 

transportado de la produktajoj, pro la 
multegeco de la ĉeval- kaj manveturiloj,

kiuj premas unu la alian. Se la aerveturado
povas esti sukcese uzata, oni konstruos

turajn provizejojn, al kiuj per levilo oni

altigos la komercadojn, kiuj, tiuj estas

enmetotaj en flugmaŝinoj gis la loko de la 
alveno.

Monopotenco: trustoj, kooperativoj

kaj sindikatoj.

Nuntempe, en Ia mondo, estas videbla 

la inklino de la komercistaro al organizo 

kaj monopolo. Malnova kaj malfacila estas 
en Usono la problemo pri la « trustoj »aŭ  

grandegaj korporacioj unuigitaj, havantaj 
unu centran estraron kaj monopoligantaj 
Ia produktaj oj n de sania fako. Usono estas 
Ia sola lando, en kiu tiuj fortegaj indus
triaj kunligoj povas prosperi, pro la sis
temo de la Stataj registaroj. Se nur sola 

forta nacia registaro posedus Ia altan 

potencon, anslataŭ multaj Statoj, la mal

bona efiko de la trustoj povis esti treege 

malpligrandigata. La rajto legofari pri tiuj 
kompanioj apartenas al la statoj, ne al la 

federala konstitucio. Kelkaj Statoj farigis 
tre ricaj pro la grandaj sumoj ricevitaj 

intersango de la permeso formi truston, 
K IU  tial povas ekzisti sen ke Ia nicja Kon

greso povas tion malhelpi. La solvo de la 

problemo eslus, ke oni publike permesu 
la trustojn, sed per legoj protektu la publi

kon kontraŭ la trograndigo de la prezoj, 
kiu rezultas de Ia monopoleco de Ttrustoj! 
Oni scias, ke tiuj ĉi trustoj, kiel la Stala 

trusto, k. a. ekzistas en la diversaj Stato. 

Ili konsistas, en multaj okazoj, el multaj 

sendependaj korporacioj unuigitaj sub 

sola estraro, kiuj komercadas en ĉiuj 

Statoj, kontrolas la prezojn de la fabrikado 

kaj tre ofte la produktadojn vendas iili 
malkare al fremduloj ol al Usonanoj. La 

estonteco de la industrio en Usono mon
tros, ke la trustoj farigas tre utilaj faktoroj 

por la plej metoda kaj malkara fabrikado, 
sed la rajto alligi la prezojn — ĉefa kaŭzo 

de la nuna kontraŭtrusta movado- estos 

deprenata el ili kaj donata al Ia registaro. 
Tiel la deziro de la komercistoj organizi 

fortajn industriajn societojn ricevos gran

dan antaŭenpuŝon kaj la rajtoj de la aĉc-
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XI. Oni veturigas ilin

Li sovage, el sub malordigitaj haroj ekrigar

dis ĉiujn per unu rapidega, nekonfidema rigar
do. Sed ĉiuj rigardis lin silente kaj serioze, eĉ 

kun videbla kompato. Li ridaĉis kaj rapide 

kelkfoje frapis la genuon de Verner.

— Tiel-do, in; sto ! Kiel oni kantas : « Ne 
bruu vi, patrino, verda arbarejo ». 1

— Kial vi nomas min « mosto », se ni ĉiuj...

— Guste, — konsentis Ciganok kun plezuro. 
Kia mosto vi estas, se vi pendos flanke apud 

rni ! Jen kiu estas mosto, — elstarigis li la fin

gron al silenta ^endarmo. — Eh, kaj liu ĉi via 

jen eslas ne pli, ol ni, — montris li per la oku
loj al Vasilij. — Mosto, eh moslo, ĉu vi limas, 
ah ?

— Nenio, — respondis malfacile movigante 
la lango.

— Nu, kia nenio jen ! Do vi ne hontu, eslas 

nenio por bonii nune. (ii esus nur hundo, kiu 
svingas la voston kaj dentaĉas, kiam oni kon

dukas gin por pendigi, vi do estas ja homo. Kaj 

tiu ĉi ordulo kiu estas? Iiii ne estas el viaj ?

Li rapide saltigis la okulojn kaj scnĉese sible 
elkraĉis Ia alfluantan dolĉan salivon. Janson, 

kiu alprenigis en angulo, kiel senmova buleto, 

iom ekbalancis Ia ^returnojn de sia senhariga 

pelta ĉapo, sed nenion respondis. Anslataŭ li 
respondis Verner.

— Li buĉis Ia arniron.

— Dio ! — ekmiris Ciganok — kaj kiel oni 

permesas al tiaj buĉi homojn !

Jam delonge Ciganok strabe rigardis al Mu

sja; kaj nun turniginte rapide, arogante k aj 
rekte rigardaĉis sid.

— Ba ri Anja ('), ah barisnja ! Kiodo estas kun 
vi ! N iaj vangetoj estas rozkoloraj kaj vi ridas. 

Rigardu vi, si efektive ridas — kaptis li la ge

nuon de Vernor per kroĉaj, kvazaŭleraj fin
groj. — Rigardu, rigardu!

Rugigintc kun iom konfuza rideto, Musja an
kaŭ rekte rigardis liajn akrajn, iom frenezajn, 

sovage kaj malagrable demandantajn okulojn.
Ciuj silenlis.

Orde ka j ageme frapadis Ia radoj, la malgran

daj vagonoj saltadis sur la malkarnaj reloj kaj 

peneme kuradis. Jen ĉe la voj rondigo aŭ ĉe la 

transveturejoj la lokomotive^ maldense kaj pe

neme eksiblis — la masklisto timis iun dispre

mi. Kaj sajnis lute sensence, kiam oni pei.sis, 
ke por pendigi homojn oni agas kun tiom mulle 

da kutima homa akurateco, penemo, agemeco, 

ke Ia plej sensencan en Ia mondo aferon oni fa

ras kun tia simpla kaj prudenta mieno. Izi va

gonoj kuradis, en ili sidis homoj, kiel oni sidas 

ĉiam, kaj veturis, kiel oni kutime veturas ; kaj 

poste estos halto, kiel ĉiam — « la vagonaro 
haltas kvin minutojn ».

Kaj nun venos la morto — Ia eterneco — la 
granda mistero.

X II . O n i a lve turig is  ilin

Peneme kuradis la vagonetoj.

Kelkajn jarojn seninterrompe vivis Sergej Go
lovin kun siaj parencoj en kamparo apud liu 

sama relvojo, li olle tage kaj nokte veturis kaj 

bone konis ĝin. Kaj se oni fermus la okulojn, 

oni povus pensi, ke ankaŭ nun li reveturas hej

men — malfruis en urbo ĉe konatoj kaj revetu
ras per lasta vagonaro.

— Nun baldaŭ, — diris Ii, malferminte Ia 
okulojn kaj rigardinte la malluman, kadrigitaj 
mutan fenestron.

Neniu ekmovigis, neniu respondis, nur Ciga- 
nok rapide, kelkfoje seninterrompe elkraĉis dol
ĉan salivon, kaj kurigis la okulojn tra la vago

no, kvazaŭ palpante per ili la fenestrojn, Ii 
pordojn, la soldatojn.

— Estas malvarme, — diris VasiUj Kaŝirin

O  Kusa vorto — filino de moŝto.

per rigidaj kvazaŭ vere frostigintaj lipoj. Kaj 
tiuj vortoj sonis strange.

Tanja Kovalĉuk senbeligis.

— Jen estas tuko, envolvu la kolon. La luko 
estas tre varmiga.

— La kolon 7 — neatendite demandis Sergej 

kaj ektimigi pro Ia demando. Sed ĉar ĉiuj 
pensis Ia samon, tial neniu audis lin, — kvazali 

neniu diris ion aŭ ĉiuj kune diris la saman 
vorton. •

— Nenio, Vaĉjo, envolvu, envolvu, estos 
varme, — konsilis Verner. Poste li turnis sin al 
Janson kaj demandis dolĉc :

— Karato, ka j vi ne malvarmas, ah ?

— Verner, eble li deziras fumi. Kamarado, 
eble, vi deziras fumi ? — demandis Musja. — 
Ni havas.

— Mi deziras.

— Donu al li cigaredon, Scrĉjo, — ekbojis 

Verner. Sed Sergej jam liveris cigaredon. Kaj 

ĉiuj scivole rigardadis, kiel la fingroj de Janson 

prenis la cigaredon, kiel brulis la alumeto kaj 
kiel aperis blua fumeto el buso de Janson.

— Nu, dankon — diris Janson. — Bone.
— Kiel strange ! — diris Sergej.

— Kio estas stranga? — turnis sin Verner»
— Kio estas stranga?
— Do jen : cigaredo.

Li tenis cigaredon, ordinaran cigaredon, prr 

ordinaraj vivantaj fingroj kaj pala rigardis ĝin 
kun miro, eĉ kvazaŭ kun teruro. Kaj ĉiuj ri

gardegis Ia maldikan tubeton, el kies fino Hua

dis, kiel volvita nta blua rubandeto, fumeto, 
forportata flanken per la spirado, kaj malheligis 

la aperanta cindro. Estingiĝis.

— Estingiĝis, — diris Tanja.
— Jes, estingiĝis.

— Nu, kaj al diablo ! — diris Verner nuhvi- 

zaĝe kaj malkviete rigardante al Janson, kies 

mano kun cigaredo, pendis kiel malviva. Subile 

Ciganok turnigis rapide, proksime, vizaĝo al 
vizago, klinigis al Verner kaj, kiel Cevalo eltur

ninte la okulblankajojn, ekmurmuris :

— Mosto, kaj kio se ni la eskorlistojn, lion...
ah ? Ekprovi ?

— Nebezone, — ankaŭ murmure respondis 
Verner. — Eltrinku ĝis Ia fundo.

— Kaj por kio? Do en batalo ĝi jja estos
pli gaja, ĉu ne?

Mi lin, li min, kaj oni iie rimarkos, kiel ĝi 
cstos finita.

Kvazaŭ oni tute ne mortis.

— Ne, nebezone, diris Verner kaj sin turnis 
al Janson : — kial vi ne fumas, karulo ?

Subile la velka vizaĝo de Janson mizere kun- 

premiĝis : kvazaŭ iu subite ektiris la fadenon, 

per kiu ekmovigas la sulkoj, kaj ili ĉiuj kunti- 

riĝis. Kaj Janson ekploretis, kiel en dormado, 
sen larmoj per seka, preskaŭ Gajniga voĉo :

— Mi ne deziras fumi. Ah-ha, ah-ha, ab-ha. 
Oni ne pendigu min. Ah-ha, ah-ha, ah-ha...

Oni ekmovigis ĉirkaŭ ‘ li. Tanja Kovaiĉuk, 

plorante mulle, gladis lian brakon kaj ordigante 
la orelkovrilojn de lia senhariga ĉapo :

— Parenculo vi mia, karuleto, iie ploru do 
vi, mia karuleto i Mizeruleto do vi mia!

Musja rigardis flanken. Ciganok kaptis sian 
rigardon kaj ridetaĉis.

— Strangulo estas lia mosto! Li trinkis teon, 
la ventraĉo estas . malvarma, — dil is li kun 

mallonga rido. Sed lia vizaĝo mem fariĝis 

blue-n igra, kiel fandfero kaj la grandaj flavaj 
dentoj tremis.

Subile la vagonetoj skuiĝis kaj rimarkeble 
malrapidigis. Ĉiuj, krom Janeon kaj Kaŝirin, 
leviĝelis kaj tiel same rapide ree siJiĝis kaj lie! 
same rapide ree sidiĝis.

— Stacidomo ! diris Sergej.

Kvazan oni subite elpumpis la tutan aeron el 
vagono, tiel farigis malfacile spiradi. La svc- 

linta koro dispremadis la bruston, metiĝis meze 

de Ia tcorĝo, freneze tremadis, kriadis en teruro 

per ĝia sangplena voĉo. Kaj la okuloj rigardis 
malsupren la skultantan plankon, kaj la oreloj 

aŭskultadis, kiel ĉiam malpli rapide turnigis la 

radoj — glitadis — ree lurniĝis — kaj fine 
staris.

La vagonaro haltis.

Jen aperis sor ĝo. (ii ne estis terura, sed fan
toma, senkonscia kaj iel fremda : la sjnĝanto 

mem restis flanke, kaj nur lii fantomo senkorpe 
moviĝis, parolis sensone, pasadis senbrue, su
feris sen suferoj. Sonĝj ori eliri» el vagono, 

dividigis popare, flari j aparte fresa », arbaran,

printempan aeron. Janson s^nĝe malforte kaj 
tulte kontraustaris kaj oni silente liris lin el va
gono.

Ili malsupreniris la slipetojn.

(-u piedirante? — demandis iu, preskaŭ
gaje. *

— Gi eslas ne malproksime, — respondis iu 
alia, same gaje.

Poste oni iradis en granda, nigra, silenta 

amaso meze de Tarbaro sur nesufice alpremita, 

malseka kaj mola printempa vojo. KI arbaro, de 
nego pre m fi ii is fresa, forta aero ; la piedoj gli

tis, iam penetris subile la negon, tiam la manoj 

senvole apogis sin je kamarado ; kaj laute spi

rante, malfacile sur la flusita nego ambaŭ-

flanke movigis la eskortistoj. Iu diris per kolera 
voĉo :

— Oni eslas puriginta Ia vojon. Jen ruliĝu 
nun en la neĝo.

Iu kulpe sin pravigis :

— Oni purigis, via mosto. Sed la degelo, oni 
povas nenion fari.

La konscio revenadis, seii ne plene, parte, per 
strangaj pecetoj. Jen Ia penso afere jesis :

— Vere, oni ne povis purigi la vojon. — 

Jen denove ĉio e-si in uigi s kaj resiis sola la flar

sento : neelportebla akra odoro de aero, de 
arbaro, de nego degelanta ; jen ĉio farigis neor

dinare klara : la arbaro, la nokt i, la vojo kaj 
ankaŭ lio, ke tuj, posle kelkaj minutoj oni pen

digos ilin. Auditis interrompe murmure mal- 
kunigita interparolo.

— Baldaŭ estos la kvara :

— Mi diris : ni tro frue ekiras.
— Tagiĝas je la kvina.

— Nu jes, je la kvina; kaj jen tial oni de
vus...

Oni haltis en mallumo, s ir kampeto. Iom 

distance, post maldensaj kiel vintre arbaj, si

lente moviĝis du lanterneto : tie staris la pen
digiloj.

— Mi perdis gal aso i, — diris Sergej Golo
vin.

— Nu? — ne kon prenis Verner.

— Mi perdis gab.sen. I stas malvarbe.
— Kaj Vasilij kie otas?

— Mi ue scias. Jen li sla as.

Vasilij staris malluma kaj senmova.
— Kaj kie estas Musja?

— Mi estas ĉi lie. Cu ĝi estas vi, Verner ? 

Oni komencis ĉirkaŭrigardi, evitante rigardi
tiun flankon, kie silente kaj terure —. koni p re-

neble- dauris movigi |a lanternetoj. Maldekstre

a nuda arbaro kvazaŭ maldensigis, io granda,

blanka, glata travidi#». Kaj el tie blovis mal- 
seka vento.

La maro, — diris Sergej Galovin, enfla
rante kaj kaptante per la buso la aeron. — Tie 
estas la maro.

Musja laute resonis.

— Mian amon, larĝan, kiel maro !
— Ki m vi, Musja ?

— Mian amon, larĝan, kiel maro, ne povas 
enpreni la bordoj de Fvivo.

— Mian amon larĝan, kiel maro, — ripetis 

penseme Sergej, obeante la sonon de 1’voĉo kaj
la vortojn.

— Mian amon larĝan, kiel maro... —  ripetis 

Verner kaj gaje subite ekmiris : — Musja ! kiel 

juna vi ankoraŭ eslas !

Subite proksime, ĉe la orelo mem de Verner
a ml igi s varmega, sufoka murmuro de Ciga
nok :

— Mosto, ah Mosto ! L/arbaro do, ah? Dio, 

<l(> ĝ« eslas! Kaj lie, kie estas la lanternetoj, 
estas la pendigilo, ĉu ne? Kio do ĝi estas, ali? 

Verner ekrigardis : Ciganok suferis pro antaŭ- 
morla korpremeco.

— Oni adiaŭdiru ... diris Tanja Kovalĉuk.

— Atendu vi, oni logos ankoraŭ la verdik

ton, —  respondis Verner. -  kaj kie eslas 
Janson ?

Janson ksigis sur la neĝo kaj apud* li oni klo
podis kun io. Subile akre ekodoris amoniako.

—■ Nu kio estas lie, doktoro? Cu vi baldaŭ?
iu deniandis senpacience.

— Eslas neuio, simpla sveno. Frotu vi liajn 
orelojn per neĝ >. Li jam rekonsciigas. Oui po
vas legi.

Trad. D"» J. O s t r o v s k i  

(Fino cii la proksima numero.)
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tani oj cstos leĝc protektata. Tia cstos la 

rezultato de la procesoj, kiujn nun faras 
kortumoj kontraŭ diversaj trustoj.

La plej sukcesaj el la nmitaj famaj « re

goj » de la komerco en Usono komencis 
la vivon kiel m alm ulo j kaj sin mem- levis 

per daura laboro kaj energio. La indus

triaj praktikaj lernejoj por la instruado de 

la junuloj hodia ŭ estas influataj de la 
trusta tendenco. La ambicio de la junuloj 

ne plu montrigas per la deziro starigi 
propran sendependan komercon por ili 

mem; ilia deziro estas nun servadi gran

dajn trustojn sub salajroj komence mo

destaj, poste farigi influaj estroj en la kor
poracioj mem. Oni edukas la junuloj pri 

la necesegeco de la unuigo, konkretigata 

per la trusto, por superregi la pli mal
grandajn konkurencojn. Oni montras al 

ili la truston kici tipon de prospereco kaj 

forteco.
La Usonaj komercistoj estas bonaj orga

nizantoj. Ili konas cion pri la kooperativa 

sistemo kaj ĝin praktikas: firmo bavanta 
multajn liliojn en la diversaj urboj dividas 

ĉiumonate la profitojn inter la regula hel

pantaro de la firmo, aldone al ilia salajro. 

Tio kunigas la interesojn de la posedanto 
kaj de la laborantoj.

Cetere, la potenco de la organizado 

estas aplikata ne nur por la kapitalo, sed 

ankaŭ por la laboro. Formigis grandegaj 

laboristaj sindikatoj, kiujn oni konsideras 
same kiel la trustoj, ĉar, fakte ili havas 

saman karakteron.

U sono bezonas divastigi

sian eksportadon

Koncerne la eksportajoj oni povus multe 

paroli, sed nur plej esencaj faktoj povas 

esti tie pritraktatoj. Usono povas hodiaŭ 
multe fabrikadi por eksterlando, ĉar por

la enlando c iuj nccesajoj jam estas tie fa

brikataj. La komercistaro devas trovi 

fremdlandan vendejon. La fabrikaĵoj por 

uzado en Usono mem povas facile esti 
produktadoj en imu kvaronjaro. Granda 

pal to de la produktajoj do devos ekspor

ti^ . La deziro gajni industrian influon en 
fremdaj landoj estas forte sentata inter la 

aktivaj Usonanoj kaj unu kauzo por la 

konstruo de la Panama kanalo estas en la 

neceseco malfermi novajn kampojn por la 
komerco, ĉar la kosto de la laboro en 
Eŭropo estas pli malkara ol en Usono 

multaj Usonaj firmoj formis nun fabrikojn 

fremdlande, kie ili dungas je pli favoraj 

kondiĉoj laboristojn, kiujn instruas Uso
nano. Tiuj komercistoj esperas, ke ili 

tiel sukcesos fabriki pli malkare ol 

en Usono kaj pli facile povos forvendi, ĉar 

ili jam estos en la konsumanta lando. 

Dungantoj kaj dungontoj povas .multe pro
fiti kaj lerni el tiu sistemo : ili ambaŭ tro

vos pligrandan vendejon kaj laborejon. 
Esperanto povas havi gravan signifon el 

tiu vidpunkto. Estas interese noti, ke an
taŭ kelkaj jaroj, kiam mi estis en komer

caj aferoj, estis adresita al mi letero, kiu 

pritraktis la rimedojn faciligi la rilatojn 

inter diverslandaj komercistoj. Ĝi estis 

nova societo Usono, sidanta en Londono, 

kaj celanta inter grandaj firmoj de Usono 
la ekziston de forta orgnnizo, kiu donus 

al siaj membroj jenajn profitojn : sendo 

de listo de la plej bankonatoj firmoj en 

Eŭropo; disdono de reklamiloj inter la 
komercaj firmoj; generale novaj servoj 

por diskonigi la Usonajn entreprenojn. 

Kiam la letero min atingis,U. E. A. ne estis 

fondita kaj mi ne supozis, ke Esperanto 
povus por la tuta mondo fari tiujn servojn 
je pli malkaraj kondiĉoj.

W.-E. Bvff (Subdel. U. E. A.).
(Daurigota.)

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIALA IAI FORMI LO

A D M IN IS T R A  FAKO

Gravaj Avizoj :

La detala rezultato de la vocdonado de 

la Del. pri la kotizaj oj kaj Sangoj en la re
gularo aperos en la proksima N°. Tamen, 
ni Iau la ricevitaj voĉdoniloj, jam povas 

anonci, ke la proponoj pri la kotizaĵoj es

tis akceptitaj, t. e. la kotizajo de la mem

broj restas fiksita je 3G Sd.; la kotizajo de 
la Esperantiaj entreprenoj je 5 S, escepte 
tiuj, kiuj havas Esperantistan karakteron

(2 S).
Do, de nun, ĉiuj membroj estas petataj 

pagi sian kotizajon por 1910. Plie, ĉiuj 

personoj, kiuj aligos (le la I"1 de Novem
bro, cstos membroj de U. E. A. ĝis 31 De

cembro ifllj), t. c. por la tino de 1909 kaj 

1910.
Ĉiuj ĝisnunaj membroj, kiuj antaŭ la t 

Decembro 1909, ne sendis sian skriban 

eksigon al la regiona Delegito aŭ Subdele

gito, cstos konsiderataj kici membroj por 

1910 kaj sekve estas petataj repagi kiel 

eble plej baldaŭ sian kotizajon al sia Del. 
aŭ Subdel. Ĉiuj Esperantianoj ricevosdum 
Novembro el sia tiel. aŭ Subdel. cirkule
ron, pri repago de la kotizajo kaj voĉdo- 

nilon por la baloto de la Del. kaj Vicdel., 

se necese. ‘Repaginte sian kotizajon, ĉiu 

membro ricevos markon kun la dato 1910 

gluotan sur lia membrokarto.

A l la Delegitoj kaj Subdelegitoj :

La 4a Oficiala Bulteno tuj aperonta en
havas ĉiujn detalajn instrukciojn p ii la re

pagado de la kotizaĵoj kaj balotado de la 
Del. Ni tre petas niajn Del., ke ili bonvolu 

tre precize alkonformigi al la diritaj ins

trukcioj por kiel eble plej faciligi nian la

boron. Samtempe kun la Oficiala Bulteno 
la Del. kaj Subdel. ricevos provizon da an
giloj, mendiloj, membrokartoj kaj doku

mentoj necesaj por sia agado dum 1910.

Novaj Subdelegitoj :

Chelm (Rusujo, Lublina gub). — S1'0 J. 
Gŭnther,

nalie (Rusujo, Jar. gub). — S'» Blagonra- 

vov (Sudebnij S[edovatelj).
Gui Ben: (German., Lŭbeck). — S™ Max 

I3enz.
Llanes (Hispan.). — S1" N. Madiedo.

High Wycombe (Anglujo). — S™ A. C. 

Boorman (Rectorv Ave).

Madrid (Hispan.). — S™ Larranaga Men- 

dia (Lista de Correos).

Maitland (Aŭstralio). — Sro Edzar Brike.
Mandala!/ (Hindujo, Burma). — S™ I)1» 

F. E. Place.
Noga (Hispanujo). — S™ L. Maraurij.

Ollanta (Kanado). — S'« D. Edwin La 
Boreo (The Acdus Mineral).

Rgeli (Nederlando). — S™ V. Lutkle Izu.
Strannslad (Svejudo). — S™ A. Olsson 

(Annerced).
S. Marie Maddalena (Ital. Bologna), — 

S™ F. Verri, pastro.
Tunis (Afriko). — S1'0 A. Rochetin, 4, rue 

Sidi-el-Bidi.
Vcnev (Rusujo, Tulskaja gub). — Dro A. 

ŝcstakov.
Entute 723 lokoj kun 87 Del. kaj 078 

Subdel.

SANGOJ : Arboleda : La Subdel. estas 

nun S10 Jorge S. Ilita. — Baracalda : S11» 
V. Echarandio anstatauas S™» Aranaga. — 

Falan : S"1 Thunstroem (Slogatan 15) estas 

nun Del. kaj Sro Sclnvartz (Trotsgatan 4), 
Vicdel. — Gijon : S™ F. F. Braga estas 

Subdel. en anstataŭ S'° Maraurij, kiu fari

gas Subdel. en Nova. — ciu-Var k : La 

Del., S™ King, logas 167 Clinton Ave. — 
Novy-Sacz ; S™ A. Kolomvjski sola estas 

Subdel. — Oviedo : S™ F. F. Braga estos 

Subdel. en Gijon. — Ravena : S10 Melandri 

(via Bamologessi IO) estas Subdel.— Sofia: 

S™ Atanasov farigis Del. varbinte pli ol 20 

inembroj.

F IN A N C A  FAKO

Niaj Del. kaj Subdel. bonvolu atente 
noti, ke de nun la kontoj de U. E. A. estos 
prizorgataj laŭ la jenaj kondiĉoj :

Al ĉiu Del. kaj Subdel. estas malfermata 
kredito gis 5 §  maksimume. Ni enskribos 

al lia debito ĉiujn mendojn, kotizaĵojn, 

abonojn al ESPERANTO, k. t. p. C.iuino- 

nate, se la debito superas 2 ni sendos 

fakturon. Se IO tagoj post la ricevo de la 
fakturo, ni ne ricevis Ia monon aŭ protes
ton pri malkonsento, ni resendas pagavi- 
zon per kiu ni debiligas la ŝuldanton je 

5 «/o de la ŝuldaĵo. Se IO tagoj post la ri
cevo de la pagavizo ni ricevis nek la mo

non, nek sufiĉan klarigon, la nepaginto 

estos, laŭ § 19 de la Regularo, eksigata kaj 

tiu fakto konigata al ĉiuj membroj de lia 
regiono. La sperto montris, ke tiuj sank
cioj cetere memkompreneblaj, estas ne
cesaj por la bonordo de nia kaso.

Aliparte por instigi niajn Del. et Subdel. 

al sendo de antaua monprovizo, ni decidis, 

ke por ĉiu antaua monprovizo da 5 & ni 
faros diskonton da 3 %  en la mendoj de 
la konthavanto. Dank’al tio niaj reprezen
tantoj ricevos satindan profiton sendante 

antaŭe monprovizon kaj ĉi tio alifianke 
tre faciligas niajn kalkulojn. Ni do espe

ras, ke multaj uzos tiun sistemon.

Ĉar pro manko de tempo nia antaua 

kasisto Sro C. Stroele jam ne povas ple

numi tiun oficon, S'» Ed. Stettler, Genevo, 

direktoro de la Universala Esperantia Li
brejo estis elektita.

F A K O  E S P E R A N T O -  

O F IC E J O  J

Universala Esperanta Librejo :

Ni havas Ia plezuron anonci al 

niaj reprezentantoj kaj inembroj, ke 

ĉe la saina adreso kiel L'. E. A. (IO, 

rue de la Bourse, deneve) kaj ligita 

kun nia Asocio per speciala kon

trakto fondigis sub la nomo Univer

sala Esperantia Librejo entrepreno, 

kiu kiel oficiala Librejo de U. E. A. 

liveras al niaj reprezentantoj, ofice

joj kaj membroj ciujn eldonajojn, 

kiel propagandiloj,lernolibroj, litera

turaj kaj sciencaj verkoj, k. t. p. Ĝis 

nun ni devis sendigi niajn eldona

jo jn  el alia urbo kaj ne okupis nin 

pri libromendoj kaj provizado de la 

Esperanto-Oficejoj. Nun dankal la 

nova arango, ciuj Esperantianoj kaj 

speciale Esperanto-Oficejoj povos 

venigi senpere de ni cion, kion ili 

bezonos por sia Esperanta agado. Ni 

tre esperas, ke ĉiu samideano uzos 

tiun novan servon, kiu signas gran

dan progreson en la organizo kaj 

utileco de l\ E. A.

P luajn detalojn niaj Del. trovos en 

nia Oficiala Bulteno.

Aliparte niaj membroj kaj legantoj 

estos per nia gazeto konstante infor

mataj pri tiu grava institucio kaj giaj 

servoj al la publiko.

T U R ISM A  FAKO  

Gvidfolio :
A
(«is nun gvidfolioj estis eldonitaj en 25 

urboj. Tiu nombro estas tute ne sufiĉa. 
Por ke tiu servo estu vere utila, estas ne

cesege, ke ĉiu urbo havu sian gvidfolion. 

Tiam la vojagantaj Esp-ianoj povos senti 

la grandaj profitojn de tiu servo, dankal 

kiu ili pri ĉiu urbo havos la necesajn in

formojn turismajn. Ni do, komence de la

agado esperantista, treege insistas por ke 
ĉiuj niaj Del. kaj Subdel. klopodu kiel eble 

plej, ke la grupo de ilia urbo eldonu gvid
folion sub la auspicioj de U. E. A.

Laŭ la 3a Oficiala Bulteno, pro la spertoj 

faritaj, la kondiĉoj pri eldonado de gvid
folioj estis modifitaj jene : •

1« Ĉiu grupo povos presigi en presejo de 

sia urbo gvidfolion sub la auspicioj de 

U. E. A., kondiĉe ke : a. (ii komuniku al 

ni la manuskripton, kiu estos tralegata, 

laŭbezone korektata kaj resendata al la 
eldononta grupo; b. (ii estu presata en la 

tute sama formato kaj similaj literoj, kiel 

la ĝis nun eldonitaj gvidfolioj; c. la eldo
nanta grupo sendu al U. E. A. por disdo

nado al la petantoj 500 ekz. Neniu gvidfo
lio povos surhavi la mencion « publiki

gita sub la auspicioj de U. E. A. » kaj estos 

disdonebla, se gi ne konformigas al ĉiuj 
supre nomitaj kondiĉoj.

2« Ni prizorgas la presadon de la gvid

folioj de la grupoj, kiuj ne deziras tion 

fari, Iau la prezo de 5 S por milo. Oni 

sendu al ni legeblan manuskripton kon
forman al la generala modelo; ni konser
vos 500 ekz. por la servo de disdonado kaj 

sendos la ceteron al la eldoninta grupo.

Ciuj manuskriptoj estu sendataj al ES
PERANTIO, Geneve.

T  LISTO (ie ESPERANTIANOJ
hiuj pagis por 1900

C iu j s a m id e a n o j h a v a s  la  de 

v o n  fa v o r i la  k o m e rc is to jn , 

k iu j  r e k la m a s  en  i l ia j  g a ze 

to j. L e g u  do  ĉ ia m  la  4an p a 

g o n  de  E S P E R A N T O .

VLADIKAl KAZ (47.013). — D. D-ro A. 
N a u m e n k o ) . — I. I). Naumenko; i. A. Plusa
j n  ks ; 3. II. Jaason ; 'i. I.Cuguliev; 5. I. (ler

ni sov ; i]. I), (liska nmi i ; 7. 1>. Sturicki; S. N. 
(larevskij ; I). S. Garibasvili ; IO. W . Zinjeviĉ ;*
I I. .1. I\iskiii ; l i .  Kocebu ; 13. S. Ceplakoda ; 

I 'i. IVI, N j odora dri. A. Polsko ja ; lli. V. %
Scvandina ; I/. M. SI epa nov; IS. M. Gole- 

pŝvili ; li*. .M. Ostrovskaja ; ‘20. A. A. Orlov ; 

‘21. V. Bilinskaja.

................. Tuta sumo : ?/.• t *

A nla uaj listoj . . . {f,,

Sumo de la !)•'• listo .

Listoj publikigotaj . .

Sumo.......................  'i .302

• • •

. -MM 

. 1.078

L a  O i ic ia la  J a r l ib r o  de  U . E. 

e s ta s  necesega  a l  ĉ iu j  E s 

p e r a n t ia n o j .  P re zo  : 0 .25

INSTITUTO DE ESPERANTO

Esperan i iaj Informoj

(liuj Del. et Subdel. estas pelata komuniki al 

ni la vovaĵojn por tiu rubriko antaŭ la :20* kaj 

5;| de ĉiu monato.

E d inbu rgh  (Skoti.). — IJ. K. A. dauras 

progresi en ĉi tiu grava loko. Nun estas 35 

membroj ; ĉiuj servoj estas organizitaj.

Evora (Portugalino). Nova Esp.-Oficejo 

estis fondita laŭ Ia iniciato de nia Subdel.

Genova (Italujo). — En tiu grava marha
veno ĉiuj servoj de U. E. A. estis nun stari

gitaj. Nia Del. preparas fortan movadon por 

nia Asocio.

Kopenhag (Dan.). — Post la morto de 

be laŭrata Filu> M. Schrceder, S-ro Hansen estis 

elektita Del. Esp-Oficejo plene organizita estas 

starigita liredgade.

Dresden (German.). — Dank’al la agado 
de niaj du Del. S-ro Tessnrr kaj Dinger, 

U. E. A. kalkulas nun) pli ol 80 membrojn en 

la fama Kongresurbo. Imitinda ekzemplo.
*

Paris (Franc.). — (le la Aeronautika ekspo

zicio, kiu ricevas ĉiuiage multegajn vizitantojn, 

la Espe ra n to-Librejo de nia Del., S-ro VVarnier, 
havis la bonan i leon starigi informoficejon por 

la Esp-istoj k ij ven lok ditoron por konigi al la 

publiko la eiti mitajn Espera n laj oj n. Tiun ek

zemplon deus imiti Ciuj niaj reprezentantoj, 

kiam en ilia loko ok «zos grava manifestacio aŭ 

ekspozicio.

/  S-ro Koheri, Del. en Paris-Nordo, komu
nikas al ni la jenon : (lar en la Jus aperinta 

Tutmonda Jarlibro neniu linio rilatas al U. E. 

A. pri Pariza ; ĉar aliflanke kelkaj korespon

dantoj mir is pri lio kaj demandis ĉu ne plu 

ekzislas giaj organizajoj, nii plezure sciigas 

ĉiujn interesatojn, ke £i estas nur forgeso kaj 
ke nia regiono estas jene provizita : Del. E. Ko

heri, .“i, rue Kavegnan), konsulo por komerco : 
A. Bcsnard ; k. por Junuloj : V. Murati : k. 

por Virinoj : FIM> Stribick; Fno Koyer ; F110 

Gerard. OHcejoj : Presa Societo (33, rue Lace- 

pĉde), S-ro Marseille (133, avenue Parmentier), 

Verda Stelo (139,rue Mercadet). Al ĉiuj oni povas 

plenfide siu turni, ĉu por specialaj servoj, ĉu 

por aligoj. »

Plever (Bulgar.). — S-ro Krcstanof, Del., 

faris en la teatro de Tirnova sukcesan parola

don pri Esp. kaj U. E. A. ; oni disdonis bulga

rajn propagandilojn pri U. E. A., presitajn de 

de la Esp-Of. de Pleven. La gazeto « Istina » 
(Vero) publikigis du artikolojn pri II. E. A. kaj 

la tra lumon tle la parol i lo de S-ro Privat en 

Barcelono.

Esperantia Parolejo

Por kio servas U. E. A.

Ni ricevas jenan leteron kiun ni plezure en

presas :

Permesu al nii ke nii informu vin pri la 

granda utileco kiun mi ricevis de U. E. A. dum 

mia vizito en Palma de Majorko post la Barce
lona Kongreso. En tiu urbo nii trovis la delegi

ton deli. E. A. S-ron S. Alomar kiu gis neniam 

estis parolinta esperante k uu fremdulo kaj kiu 
afablege sin metis je nia dispono. Nia delegito 
gvii I is nin (mia edzino kaj mi) tra sia tuta ur

bo, akompanis nin gis la kastelo de Bellver pri 

kiu li donis al ni multajn kaj interesplenaj n in

formojn. Ni retrovis ofte tiun junulon kaj mi 
povas certigi vin ke dank al li kaj sekve dan

kal I . E. A. mia vizito en la granda Baleara 

insulo estis kiel eble plej agrabla kaj fruktodona.

De vivu I'. E. A. kaj ĉiam pli antaŭen !

D-ro Fromasf.ot (Vicdel. Beaune).

G ia K unveno en Barcelono

C iu j E s p e r a n t ia n o j n e p re  de- I 

v a s  u z i  la  E s p e r a n t ia j  n  

M a r k o jn  v e n d a ta jn  p o r  

la  p ro f ito  de  c e n tra  

k a s o  de  U . E . A .

I  S d  p o r  e k z e m p le ro  (m in i

muno IO)

Mardon matene (post la kunveno de 

U. K. A.), je la li 1/2 k. kunveno de 17/j- 
lernacia Instalilo de Esperanto. Sur Ia es

trado : D-ro Zamenhof, Prof. Carl, Hektoro 

Boirac, Generalo Sebert, S-roj Ostrowski, 
GraboNVski kaj aliaj.

S-ro Edmond Privat, prezidanto deTIns- 
-tituto, salutas kaj dankas D-ron Zamenhof 

kaj la tutan ĉeestantaron. Li unue deziras 
klarigi la fundamentajn principojn, laŭ 

kiuj {{vidigas kaj laboras la Instituto.

Li deziras deklari unu fojon por ĉiam, 

ke la Instituto konsideras Esperanton vi

vanta lingvo de vivanta popolo. (Tiani S™ 

Privat faras pri la vivo ile nia lingvo la gra
van paroladon, kies resumon ni publikigis 

kiel ĉefartikolon en la antaiilasta Numero 

ile Espe r anio.)

Poste S-ro Privat daŭrigas, donante kel

kajn sciigojn pri la agado de 1’Instituto 
dum la pasinta jaro kaj dankante siajn 

afablajn kunlaboratojn, speciale nian cs- 

peranto-verk ist inon S-inon Milsom ^E. Ha
nio) kaj ankaŭ D-ron Ostrovski.

Li tre bedauras, ke Ia projektitaj antaŭ- 
kongresaj kursoj ne povis okazi en Barce

lono pro la politikaj m a lfac ilo j, kaj gojas 
antaŭvidi, laŭ la nombro de cnskribiĝin- 

toj, ke la afero povos bone sukcesi ĉe ve
nontaj kongresoj.

La Instituto celas kuracigi bonan kaj 

profundan studadon de nia lingvo en la 
diversaj landoj. Ni nun devas prepari bo

najn instruantojn, kiuj konu ne nur la 
lingvon sed ankaŭ gian literaturon.

La diplomoj de l lnstiluto nenioi konku

rencas la diplomojn de naciaj societoj, ĉar 

Aini ekzamenoj estas farataj laŭ absolute 
malsama vidpunkto.

Instituto- devis tiun ĉi jaron komenci 

respondadon al multaj demandoj pri sin

takso, vortaro, k. t. p., kaj ankaŭ konsila
don al instruantoj de kursoj, (li speciale 

zorgis por enkonduki pli bonan instruon 
de la elparolado, kiu ankoraŭ nun estas 

Uite maljuste montrata en kelkaj naciaj 
lernolibroj.

*
(ii ankaŭ klopodis disvastigi pli simplan 

klarigon pri la akuzativa uzado, kiu ofte 

farigas malfacila nur pro la malklareco de 
l’instruado.

La Instituto esperas, ke baldaŭ oni pa- 
vos organizi interŝangon de instruantoj de 

lando al lando por Helpi al pli granda 
unueco.

I-a internacia oficejo de 1‘Instituto en 
(■enevo (I) plezure donos detalajn infor
mojn pri tiuj aferoj.

Pri la ekzamenoj, S1" Privat klarigas, ke 

nur por la Alesio pri Simiado (I) oni povas 

ekzamenigi koresponde. Por Alesio pri 

Kapableco (II) kaj Profesora Diplomo (III) 

oni faras koresponde la skriban parton de 
l ’ekzamenoj kaj la parolan parton oni ple

numas ĉe la lilioj de Mnstituto endiversaj 
landoj.

Finante, S-ro Privat cedas la parolon al 

nia Majstro, tutkore dankante lin, ke li 
bonvolis ĉeesti.

Dum forta aplaŭdado starigas D-ro Za

menhof.

« Li antaŭ cio deziras «liri sian admiron 
« al la elokventa parolado de S-ro Privat 

« kaj li opinias, ke li esprimos la senton 
« de la tula ĉeestantaro dankante lin pro 

« lia bonega klarigo pri la vivo «le nia I i ng- 

« vo. Li esperas, ke oni publikigos tiun 

« rimarkindan paroladon. Poste D-ro Za- 

« menhof gratulas la Instituton pro la 
« bonaj atingitaj rezultatoj kaj deziras al 

« gia utila agado ĉiam pli grandan sukce- 

« son. Li esperas, ke gi iam farigos unu cl 

« niaj oficialaj institucioj, (iis tiam Ii deziras 
« nur diri, ke al instituto, kiun gvidas tiel 
« lerta esperantisto kaj tiel kompetenta 

« persono kici nia amiko Privat, al tia ins- 

«( titulo la tuta esperantistaro povas ĉiam 

« havi plenan kaj konstantan fidon. (Ap.)
Post la kunveno, pii ol tridek kongresa

noj enskribigis por Ia parola ekzameno «le 

rii» aŭ III-1 diplomoj, ĉintagc gis sabato, 
en ĉambro IO» de ('Universitato, ekzame

nis la kandidatojn internacia jugantaro 

konsistanta cl : S-roj Prof. Carl, Corret, 
S-ino Marie Manke! (Gramatiko), S-roj Os

trovski, Samuel Mevcr kaj Kŭhnl (Litera
turo), S-roj Hodler kaj Mousseau (organi

zajoj de esperantismo;, S-roj Grabo\vski, 

Butler kaj F-ino Jones (Modela leciono),

S-roj Edmond Privat, Mann kaj Blaise (Me
todoj de instristo.)

Tra la Gazetaro

El Bri I is li Esperan! isi : Kelkaj kri

tikegoj, de \Y. M ann :

Antaŭ ol fini, oni al ni permesu fari kel

kajn kritiketojn, tute ne riproĉoj al la fer

vorege laborintaj organizintoj de la Kon
greso, sed nur kelkajn ri marketojn pri 

punktojn observitaj «le ni kaj «le amikoj, 

por ke se eble oni evitu ilin en venontaj 
Kongresoj. Ili estas tre malmultaj I Unue, 

sajnis al ni bedaŭrinde, ke ne estis sufiĉe 

da tempo kaj okazoj por komuna kunesto 

por amika interbabilado neoficiala. Oni ja 
estis kune en la diversaj generalaj kunsi

doj, kaj en la koncertoj, sed tuj post ilia 
linigo oni devis forkuri ĉiu al sia hotelo, 

kie oni logis po malgrandaj rondetoj kva
zaŭ lute aparte «Ie la ceteraj kongresanoj. 

En Dresdeno, kaj speciale en Cambridge, 

oni ĉe Ia komunaj mangotabloj havis Ire 

agrablajn okazojn por kunestado. Ni scias, 

ke la hotelaj kutimoj en Barcelono tre mal
faciligis la arangon de io tia, se«I sen ĝi, 

ni kredas ke Kongreso nepre perdas mulle 
da tiu demokrata familia sento, kiu estas 

tiel carina trajto «le nia movado. Espere

ble en \Vashington oni povos pli atenti 
tiun punkton.

Alia punkto estis, ke en multaj kunvenoj 
nur la plej proksimaj povis aluli la plej

multajn oratorojn. Ekzemple, ĉe la Festo 

de la Floraj Ludoj, tre malmultaj el Ia aŭs- 
kultantoj en la Hankaj navoj povis distingi 

la vortojn eldirataj n sur la tribuno. An

kaŭ en la Palaco de 1'Belartoj kaj eĉ en 

la Paraninfo de la Universitato estis same.

Plue, ni scias, ke multaj kongresanoj, 
kvankam ili tre, tre guis la belajn dancojn 

de la Katalunoj en la bala vespero, ankaŭ 

tre,-tre multe bcdaŭris, ke ne estis pli da 

dancoj por la Esperantistoj mem. En tiu 
vidpunkto, la balo ne estis kongresa balo 
internacia, sed pliguste elmontro de naciaj 

dancoj.Internacieco, kaj ne nacieco, ĉu ne, 
devus karakterizi niajn kongresajn fes
tojn?

Oni pardonu tiujn malmultajn vortojn 

pri punktoj, kiuj tamen nemci malhelpis, 

ke la kvina, kiel ĉiu antaŭa Kongreso, eslis 
plena sukceso I

GRAVA AVIZO
N i avizas n ia jn  abonantojn , kies 

abono fin ig is  k u n  t iu  N", ke, en la 

okazo se ili no ankoraŭ  repagis aŭ  

formale m alabonis, n i enkasigos ilian  

reabonon per la posto, a ldonante la 

elspezojn por la repagigo. La abonan

toj logantaj en landoj, kie poŝtrepagoj 

ne estas akceptataj, estas treege pe

tata j tu j sendi s ian reabonon por ne 

kauzi in terrom pon en la ekspedado.

La plej s im pla  kaj «pariga m aniero  

reaboni ESPERA N T O  estas pag i a lla  

regiona Delegito a ŭ  Subdelegito de 

U. E. A. G i tu te  evitas poŝtelspezojn.

Disvastigi Esperanto kaj ĝin legigi 

al kiel eble plej multaj personoj es

las Ia plej bona maniero por instigi 

dauran intereson al Esperantismo. 

Por tio ni faras rabaton da 25 ()[0 poi

ei u mendo de almenaŭ fi ekzemple

roj sendataj al la sama adreso. (Pa

gado trimonata Iau fakturo).

REKLAMO
TARIFO

Unu /mgo . 
Unu kolono
I ;2  —
i/4  -

S 240 
40 
20 
IO

r /S kolono 
i l i t i  —

1 124 —

S 5 
2.50 

1.75

Rabato da io o/o por .? reklamoj, 25 ofo 

por 12 reklamoj ; 5o ofo por 24 reklamoj.

Nenia alia rabato aii prezo konsentata.

Sin turni al la Administrejo, 8, rue Bovy- 

Lvsbcrg, deneve (Svisujo) au al la gene

ralaj agentoj : (I. \Varnier, 15, rue Mont

martre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 
rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); C. 

kaj G. lirownc, \Vellington St.,Strand, Lon- 

don (An gi ujo); Germana Esperanto-Librejo, 

Rathausstr, Leipzig (Germanujo); Traduka 
Oficejo, 6 Sclileinitzstr, Bromberg (Germa

nujo); Librejo Saharoj Tverskaja 29, 
Moskvo (Rusujo).

ESPERAN T O  estas la p le j bona internacia 
reklamilo por ĉiuj komercistoj, industriis

toj Jinancistoj, aferistoj,

Ĉar g i estas la plej legata el ĉiu j Esperantaj 
gazetoj,

Ĉar g i havas legantoj i e i 44 landoj de I'ter- 
globo,

(lar g i estas fa oficiala organo de U. E. A. 

kaj estas uzata de ĉiu j Delegitoj, Konsu
lo j, Espera n to- O/i cejoj.

Car ĝ i estas gazelo, kiun oni zorge konservas, 

kies ĉiun numeron legas r:e unu persono, 

sed multaj, ĉe la kursoj, grupoj, k. a.

(I) 19, Poni cTArvc, Geneve.

. A VIZO . — Lu Administrejo serĉas en ĉiuj 

lokoj bonaj i reli lu mo-m t kleris lo j n. Oni sin 
turnu al ĝ i p ri la kondiĉoj ka j plu i j  infor

moj.

4 N O IS C E TOJ

TARIFO

K o r e s p o n d a d o .  —  Unu enskribigo & 0.30 
(fr. 0.75).

PI =  poŝtkartoj ilustritaj; L =  leteroj; 
PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  &  p r o p o n o j ;  K o m e r c a j  r e k l a m o j .  —  

Unu linio (U) literoj : £  0.0S (fr. OAO).

Por iiu j annoncetoj. rabato da IO %  por 
3 enpresoj. ?,Ĵ %  por 12 enpresoj, M  «/0- por
24 enpresoj.

M u j abonantoj rajtas unu enskribigon por 
korespondado uii dulilian anonceton senpage.

NOTO.— Cia anonceto estos sendata, 
antaŭ la 5» kaj 20" de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Espc- 

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 
internaciaj poŝtkuponoj.

Korespondado

P e c h a  (Bohemujo, Aŭstrio). — S r o  L. Vonka, 
N. I,S t. PI (tuj respondos).

B a r c e l o n o  (Hispanujo). — Sro Jaume Mas, 
Slr. Cadena 130. PI.

t  k a  (Busujo). — S''» N. Fosa, veterinaro, PI.
L.

I p s w h : i i  (Anglujo). — Fino Bland, 70 Lon
don B1*. PI.

N a p a j  r d l a  (Bohemujo, Aŭstrio). — Sro J„ri- 
ĉek Frant.

B r n o  (Moravio, Aŭstrio). — Sro y. Odlozi- 

lik, Ziskrova ui. 38 (kun Esp-istoj el Budapest, 
Belgrad, Sofia, Konstantinoplo kaj Odessa).

B o r o a  (Finiando). — S " »  A. Backman, stud. 
PI.

Mil v n o  (Italujo). — S"» E. Castoldi, viale 
Volta S (kun teatristoj).

Kolin (Bohemujo (Aŭstrio). — S™ J. Dolejŝi,
IIavleĉkova ui. Ol. PI. l'M,

N a u v a  (Busujo). — Sro a . Hanson, dom 
Tone (kun kompostistoj).

B u k a u e s t  (Bumanujo). — Sro E. Nicolescu, 
poste restante 356 (nur pri komercofisto afe
roj). J.

N k m - B h o d  (Bohemujo, Austrio). — Sro Hey- 

rovsky, juristo, 1*1. L. (kun neeŭropaj Esp- 
istoj.

C i i o i s y - l e - R o i  (Seine, Francujo). — S”» |„ 
Girard, Voie d'Al)lons, Aux Grillons. 1*1.

L a  R o c h e - s u r - Y o n  (Vendee, Francujo). — 

S'o Giraudon, rue el N ilia Beausejour. PI.

E v o n  (Blume, Francujo). — Sro Moufflet, 17, 

Montoe Saint-Barthelemy. PI. E. (nur kun 
neangloj).

B e a u n e  (C<Uc-d’Or, Francujo). — S ™  E. 

Guillier, 60, rue Madeleine. PI.

L e v a l l o i s  (Seine, Francujo). — S™ A. V. 
L dun e, 25 bis, rue Kleber. PI.

M o n t c e a u - l e s - M i n e s  (S.-et-L., Francujo). —
Sro J. B idaut, rue Gare, PI.

C i i  v t e a u r e n a u l t  (Francujo). — S ™  p. (ialio- 
ry, ĉe Sro Descroi.v, horlegisto. PI.

Fotoj ltaj Proponoj

Esperantujo. — Belega melodio por kanto 

kaj fortepiano de Barono de Menil. Prezo po 
ekz. O.!)!) afrankite. G ermana Esperanto-Li- 
brejo, Kermis!r. li). Leipzig.

Horlegisto. — Sro p. Gabory, ĉc S™ Des
croi.v, liorloĝisto, ru en Anglujo, ĉu en Germa
nujo. Sin turni al li plej rapide.

Pensiono. — S*° li. MufFang (19, rue tiu 
Flosilo, Angers, Francujo) povas ricevi en sian 

fu mii m unu pensionulon aŭ-inon. Liceaj kursoj 
la u vole por knabo. Teniso.

Guvernistino . — Dro n . Kostjanicin (Bje- 

Jeck, Kusujo) proponas al germanino aŭ fran

cino lokon de guvernistino por 2 infanoj. Lo
gado kaj lo §  monate.

M aŝinmodelisto. — S™ J. Gili (Str. Cal

deron 9'i, Sabade ll, Hispanujo) serĉas laboron 

de masinmodclislo en kiu ajn lando, precipe en 
Franc, aŭ Svisujo.

Meblisto. — S™ J. Cervos (Slr. Salud 20. 

Sid)ade 11. Hispanujo) serĉas oficon ekster 
Hispan., prefere en Anglujo. J.

Fotogrofaĵojn de Ia Barcelona Kougreso 
dez. intersa nji i S™ G. D. Le\vis (5 Fenwick St. 

Liverpoola Anglujo). Sendos liston de siaj laŭ 
pelo.

Korespondo. — S** Moufflet (17, Montee
Saint-Barthelem v, Lyon, Francujo) dez. koresp. 

kun anglo por perfektigi sin reciproke en la 
studo de la angla kaj franca lingvoj.

Ju n a  Esperantiano, kiu lernas la hispa
nan lingvon, de/, koresp. kun Ksp-ista hispano, 
kin eklernas la francan. Sr«» Ferland, M, rue 
Denon, Chaijn-s-Saĉne (Francujo).

GUAVA AVIZO
por KOMERCAJ KONSULOJ

Reprezentantoj eslas servataj en Ciuj landoj 

por skribmaŝinoj, kudromaŝinoj. bicikleto]t 

fotografaj aparaloj, krajonakrigiloj.

Petu infornojn de : Bigatke S: Mohivinkel, 

Bromberg (Germanujo).



*  E S P E R A N T O  *

F inanco j.— Personoj dezirantaj deponi 
siajn kapitalojn kun plena garantio en 

Rusujo por 8 «/„ jare, volu sin turni laŭ 

adreso : S-ro Vladimir Krajev, Tcliern- 
ajevkaja, 14, Ti u ii lce n t Sii- Dariinskoj 
oblasti, Rusujo.

stela desegno, por sani-inoj. — Vii al s ka rpaj 
esperantistaj, el blanka gazinuslino. — 

Bildoj teksilaj el silko, veraj teksaj ĉcfver- 

koj. — Kontraŭ O fr. 30 (0.12 S) postili, aŭ 

I respondkupono, oni ricevas silkan flage
ton kaj la ilustritan prezaron. *

estos sendata specimena skatolo enhavanta
ses grajnojn.

En ciuj apotekoj, skatolo kun 50 grajnoj, 
fr. 1.50; skatolo kun 405 grajnoj, fr. 3.

Demando, kiu tre rilatas al la higiena 
afero, en tiu senco ke, kiam gi estas sol

vita, ĝi malebligas multon de malsanoj ko
nataj, estas tiu, kiu koncernas la intestajn 
funkciojn de la individuoj.

Laŭ vidpunkto malserioza, estas de

mando iom petoleca; sed laŭ vidpunkto 
serioza, ĝi meritas atenton dela kuracisto, 

kiu zorgas pri saneco de familioj, kaj de 

ĉiu individuo, aparte, zorgante pri sia 
stato fizika kaj morala, por estanteco kaj 
por estonteco.

Unu vorto esprimas la situacion : la 
mallakso.

Konsiderata kiel efiko, oni devas eltrovi 

la katizojn por rim edi; konsiderata kiel 
kauzo, oni devas studi la efikojn por eviti 

iliajn terurajn rezultatojn. Kiuj estas la 
kauzoj de la mallakso!

Dum infaneco kaj unua juneco, ĝi estas 
malofta. Pli malfrue, la precipa kauzo es

tas la senmovado. La personoj sidantaj, 

precipe la oficistoj, estas preskaŭ ĉiuj en 

tia stato. La virinoj, kiujn la pcrkudrilaj 

laboroj devigas sidadi, estas ankaŭ en tiuj 

bedaŭrindaj kondiĉoj. Fine, la maljunuloj, 
ĉe kiuj la intesto atona jam ne havas mo

vojn peristaltikajn, suferas ankaŭ pro tiu 
plimultigo de kriplaĵoj.

Pro tio, okazas ĉe la personoj mallaksaj : 

forigo de apetito, kormalsano aŭ naŭzoj, 

pezo en ventro, ernoj al sangalfluoj, el kiuj 
unu, tiu al la cerbo, estas precipe dangera. 

Tiaj estas la kaŭzoj kaj efikoj fizikaj. Kiuj 
estas la efikoj sur la spirito?

Ili estas konataj. La personoj, suferantaj 

pro tiu ĉi malsano, havas karakteron mal
gajan, ĉagrenan, incitigeman.

En komedio, ĉe la « Palais-Royal », no

mita « Le Domani » (la Omaro), oni vidis 

sinjoron malafablan,malagrablan, malkon
tentan pri ĉio, sargo por li mem kaj por 

sia familio, igi subite afable, Carma por

R U  U R  K O L E K T I S T O J
Muziko. — s™ A. Resnard, muzikeldo

nisto, 20, rue Antoinette, Paris, liveras 

ĉiujn ajn muzikajojn, el Ciuj landoj, Iau plej 
profitaj prezoj.

Novaj Svisaj Poŝtkartoj. — S-ro C. 
Hildebrando sendas por .'>0 cent. aŭ du interna

ciaj respon kuponoj la novajn ofici dajn PK. el

donitajn la 4 oktobro, okaze de la inaŭguro de 
la internacia posta monumento en Bern.

A n taŭ  ol akiri domojn, dometojn, kam

pardomojn kaj duspecajn bienojn en Ita
lujo, skribu al samideano Luigi Scarselii, 

via deli Agnolo 48, Firenze (Italujo). Li 

akceptas ankaŭ riprezentadon de Ciaj ko
mercajoj.

F ilatelistoj por poŝtmarkoj cl via lando 
interŝanĝe sendos postmarkojn el Hispa
nujo kaj hispanaj kolonioj.

•lose Pose Villelga advokato, Bilbao 
(Hispanujo).

de la

Kongreso  B a rce lo na
KOLEKTO U  K A IITOJ

(II kirloj de Barcelona, > «le Ia Postkongreso 
en Valencia, I de la Hispana rego).

S  0 .5 5  afrankite
Eldonejo « Esperanto » Germanujo : Leipzig, 

La nuestras se, 27.

Solaj serioj riceveblaj :

Por Francoj. Esperantista Centra Ofi
cejo, Paris, ol, rue de Clicliy, Presa Espe

ra ni ista Societo, 33, rue Lacepede.

Por Holandoj, Holanda Esperanta Li

brovendejo, Amsterda»!], Radhuisstr., 43.

1‘or Kusoj, Librejo Esperanto, Moskvo 
Ivcrskaja, 28.

Studento. — Esp. organo de studentoj 

aperonta en septembro 1909 sercas kores

pondantojn en ciuj landoj. Jarabono I S 

(pagita antan I sept. nur 0.75 £>)• Adreso : 
Pralia , 51G, K. Kuthan.

Ofico. — S1'0- M. Fichlner (Persvvaldau 
®/Breslau, Germanujo) sercas oficon en franca 

Svisujo aŭ Francujo kiel privata sekretario, 

voj a ĝi i kon i pa na n to, a ŭ koni er co-i astman to.

Germ ana Fraulino . — Scianta Espe

ranton ka j iomete, francan lingvon deziras rice\ i 

oficon en franca familio. Si estas preta uiiii por 
instruado de germana lingvo, fortepiano k. I. p. 

al infanoj. Malgranda salajro postulata. Oni 

bonvolu skribi al F-ino An »y Taŭbc. Mŭnster 

i. Ta u nus (Germanujo).

i lu s tran to  fG eran t; : DUVAL

sta Kooperativa Preseja 
' Amiral-Koussin. Dijon

(Francujo)
P-S. — provo, skribi al T. LEHO\ 

96, rue d’Amstcrdam, Paris (Franck lu

Pro siaj malgrandaj dimensioj, pro sia 
eco, pro sia preciza funkciado. *

estas la plej bona kamero por universala fotografa 
laborado. Platoj kaj ehcnfilmoj interŝanĝe estas aplike
blaj. La optika provizujo estas je diversaj lumfortoj ĉiam 
bonega.

Ni senpage sendas la plej novan katalogon no r>0“> en 
Esperanto en la tutan mondon.

H ŭ tt ig  Akt.-Ges., Dresden, 21 (Germanujo).

Plej granda kaj plej malnova kamcrfabrikejo de la 
Europa kontinento.

La plej bona K ra jon ak i ig ilo  de im ondo estas

M anuzebla  

n e e l u z e b l a  

l a b o r a s  

fideble 

kaj rapide  
C ie  p a t e n t i t a

aparas monon I

m alpura j manoj _

Solaj Fabrikantoj I Cl UII L $ HAI! M E C II (Espera tia E r teze  oj
H A M B U R G  8 5 .  s

I re rekomendinda donaco al Kristnaska festo
estas la mondfama

' Kun literatura aldono « Legolibro de Bo

hemaj Esperantistoj » oficiala monata or
gano de bohemaj Esperantistoj kaj de 

centra asocio.

Bohema Unio Esperantista (B. U. E.), 

kiu unuigas tiutempe 43 societojn, ĉ iu  nu

mero de tiu ĉi revuo enhavas po 20 pagoj 
da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, parto oficiala, esperanta 

movado en fremdlando kaj inter Bohemoj, 

bibliografio, adresaro de korespondantoj, 

k. t. p.
Jara abonpago : 3 kronoj (§  1.50) Red. 

kaj Adm. : Praha II, 2023, Ed. Kuhlii.
(Rabato por Societoj).

en pecegoj, tckonfektajo kaj marcipana j terpo
maj. Prezo funte I 

Por IO §  ni forsendas en- kaj eksterlandon 
afrankite kaj sendorme la tre placentajn kes

tojn enhavantajn diversajn ma re ipa najoj n.

Marcipanfabriko premiita per ora medalo en 

la Pariza ekspozicio 1903.

O n i korespondas esperante

(lavaĵoj, higieno de l buso, la halito, lavado 

de suninfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

BA VON NE (Francujo)

Kiun ĝiaj antisepcaj, deterŝivaj kaj d i s 

trigaj proprajoj akceptigis ĉe la Parizaj 
Hospitaloj.

En la apotekejoj — Atenia la im ilaĵojn

Firmo fondita en 1870, daŭrigita de patro
a l l i lo

Honorindaj makleristoj estus akceptataj
O lii  pe tu  lsi p rezaron  espe ran tan

Granda Marko

“ V ille  de Paris ”

Ktenigslrasse I!) LE IP Z IG  Knnigslrasse 19
PRESEJAJ LITEROJ 
===== MAYEUR =LIVERAS

ciujn Esperantujojn, la plej belajn, 

vere argentajn Esperantistajn signojn

KUN LA ENSKRIBO “ ESPERANTO”

kiel pinglo, birno kaj butono, po §0.30 

kiel manumbutonoj, po S 0.75

la mulle salaton kaj utilegan

M oso rM lon  ESPERANTO sen sorba papero
po u n u .....................................0.65

sendlistoj (eksterlande) . . . & 0.25

Sigelmarkojn artefaritajn

po 50 ekz.....................................S 0.25
po 100 e k z ................................ & 0.35

A fr a n k i to

=  G r a v u r -f o n d i s t o j  — ■ ■■ p o s t e u l o j  = =

21, R u e  d u  M o n t p a r n a s s eCIUSPECAJ LITEROJ

k u m a n a  . l/ i u u  i I T A L I K A

^  & ĥ  j  S Ŭ  • Korpo 7 — Bas do casse e ĝ ĥ ĵ  Ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ  Cefliteroj Ĉ Ĝ Ĥ J Ŝ 17

^ & I* ĵ  S U Korpo 8 — Bas de casse Ĉ  ĝ  h  J  & Ŭ

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ  Cefliteroj Ĝ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ U

f i  g  b  | ŝ  ( i  Korpo O — Bas de casse  Ĉ ĝ  Ii ĵ  Ŝ Ŭ 

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ  Cefliteroj C Ĝ Ĥ Ĵ  Ŝ fj

ĉ ĝ ĥ ĵ Ŝ Ŭ  Korpo IO -  Bas do casse Ĉ ĝ ĥ ĵ Ŝ Ŭ

Ĉ  Ĝ  H  ĵ  s  Ŭ  cefl itero j Ĉ Ĝ Ĥ JŜ  U

E G I P T A  K O R P O  8  N 0 4 0 6  
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